HOTĂRÂRE NR. 78 /2018
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând raportul primarului municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 81/1/30/08.08.2018 prin
care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2018 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 8 / 2018 şi rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.20/2018, Hotărârea Consiliului Local
nr.21/2018, Dispoziția nr. 388/2018, Hotărârea Consiliului Local nr.34/2018,
Dispoziția
nr. 475/2018,Dispoziția nr. 545/2018, Hotărârea Consiliului Local nr.49/2018 Hotărârea Consiliului
Local nr.62/2018, Dispoziția nr. 744/2018 și Hotărârea Consiliului Local nr.69/2018,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 81/1/31/2018 și raportul Direcţiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 81/1/32/2018;
Având în vedere :
-Legea nr.2/2018 privind Bugetul de stat pe anul 2018;
- Nota de fundamentare nr. 27734/06.08.2018 întocmită de Direcţia tehnica din cadrul
Primăriei Municipiului Vulcan prin care se propune rectificarea bugetului local şi majorarea Listei
obiectivelor de investiţii pe anul 2018;
Contractul de finanțare Program Operațional Capacitate Administrativă înregistrat la
Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene sub nr. 210/02.08.2018
cu titlul ,, Un plus de transparenta etica si integritate”cod SIPOCA 412/SMIS 2014+ 117483, în care
valoarea contractului de finanțare este de 285, 57 mii lei lei;
- Extrasul de cont prin care s-a încasat suma de 21,97 mii lei dividende încasate de la S.C
Apa Serv SA.
- Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, art.19(2) , art.49 alin. (1) (4) (7) ,
În temeiul art.36 alin.(4) lit.”a” şi art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Bugetul local (A) secţiunea de funcţionare pe anul 2018, se modifică după cum urmează:
- mii lei –
Explicaţii
1
2

VENITURI TOTAL din care:
Capitolul 30.02.08„Venituri din dividende ”
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 70.02 ,, Locuințe, servicii și dezvoltare
publică”
-sume reprezentând contributia UAT la
fondul IID

Buget
aprobat
anterior
30.930,44
0
30.930,44

Suma
rectificată

Buget
rectificat

21,97
21,97
21,97

30.952,41
21,97
30.952,41

3.299.20

21,97

3.321,17

0

21,97

21,97

1

Art.2 Bugetul local (A) secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se modifică după cum urmează:
- mii lei –
Explicaţii
1

2

VENITURI TOTAL din care:
Capitolul 39.02.03 „Venituri din vânzarea
locuinţelor “
Capitolul 42.02.69 ,, Subvenții de la bugetul de
stat către bugetele locale necesare derulării
proiectelor din FEN 2014-2020 ”
Capitolul 48.02. ,, Fondul Social european ”
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 51.02 ,, Autorităţi publice”
-programe din fondul social european

Buget
aprobat
anterior
6.571,98

Suma
rectificată

Buget
rectificat

285,57

6.857,55

103,54

5,72

109,26

51,65

37,13

88,78

436,56
8.335,54
4.765,20
421,87

242,72
285,57
285,57
285,57

678,28
8.621,11
5.050,77
707,44

Art.3 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pentru titlul 58 ,, programe din fondul social
european’’ bugetul local (A) pe anul 2018 se modifica după cum urmează:
- Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe- proiecte cu finanţare din FEN (2014-2020)
- se introduce in lista de investiţii obiectivul C2 investitii „Un plus de transparenta etica si
integritate’’ contractul derulat prin programul POCA Cod SIPOCA 412/SMIS 2014, cu suma de 285,57
mii lei, din care 5,72 mii lei contribuţie proprie si 279,85 mii lei din FEN.
Art.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara,
Administraţiei Generale a Finanţelor Publice Hunedoara - Deva, Direcţiei tehnice, Direcţiei economice
şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 14.08.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Merișanu Cristian Ion

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 13 voturi „pentru”
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