HOTĂRÂRE NR. 117 /2018
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând raportul primarului municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 119/1/30/25.10.2018prin 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, Hotărârea Consiliului Local nr.69/2018, Dispoziția nr.
744/2018, Hotărârea Consiliului Local nr.78/2018, Dispoziția nr. 924/2018 , Dispoziția nr.925 și Hotărârea
Consiliului Local nr.102/2018, Hotărârea Consiliului Local nr.107/2018 ;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 119/1/31/2018, raportul Direcţiei economice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 119/1/32/2018, precum şi avizul comisiei de
specialitate „Activităţi economico-financiare şi de agricultură”, înregistrat sub
nr. 136/1/33/2018, de pe lângă
Consiliul local;
Având în vedere:
- Legea nr. 2/2018 privind Bugetul de stat pe anul 2018;
-Extrasul de cont prin care s-a încasat suma de 15 mii lei din vânzări de locuințe și 112 mii lei din cotedefalcate din impozitul pe venit;
- Adresa Ministerului Sănătății, direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara prin care se comunică
faptul că de la Bugetul de stat a fost aprobată suma de 9 mii lei reprezentând aparatură medicală și echipamente
medicale alin. 51.02.22 ,, Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale
și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate’’.
- Având în vedere suma alocată de la Ministerul Sănătă ții se asigură cofinanțarea din bugetul local al
municipiului Vulcan a obiectivului de investiții ,, aparatură medicală ‘’ cu 10% conform Legii nr. 132/2014
- Nota de fundamentare nr. 334502/23.10.2018 întocmită de Direcţia tehnica din cadrul Primăriei
Municipiului Vulcan prin care se propune rectificarea bugetului local şi a Listei obiectivelor de investiţii pe anul
2018;
- Dispoziția nr.73/2018 a directorului Spitalului municipal Vulcan;
- Dispoziția nr.9/2018 a directorului Clubului Sportiv municipal Mihai Viteazu Vulcan;
- 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 –
Buget aprobat
anterior
28.940,41

Suma
rectificată
112,00

Buget
rectificat
29.052,41

Capitolul 04.02.01„Cote defalcate din impozitul pe venit ”

3.028,00

112,00

3.140

CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 61.02 ,, Ordine publică și siguranță națională ”
-cheltuieli de personal
Capitolul 66.02 ,, Sănătate”
-cheltuieli de personal
Capitolul 70.02 ,, Locuințe, servicii și dezvoltare publică”
-bunuri și servicii

28.940,41
1.629,60
1.520,60
318,00
158,00
2.690,17
2.653,20

112,00
8,00
8,00
4,00
4,00
100,00
100,00

29.052,41
1.637,60
1.528,60
322,00
162,00
2.790,17
2.753,20

Explicaţii
1

2

VENITURI TOTAL din care:
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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 42.02.16,, Subvenții de la bugetul de stat
către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii
medicale și echipamentelor de comunicații în urgență
în sănătate ”
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 66.02 ,, Sănătate”
-transferuri din bugetele locale pentru
finanțareacheltuielilor de capital din domeniul săn ătății
Capitolul 74.02 ,, Protecția mediului”
-cheltuieli de capital
Capitolul 84.02 ,, Transporturi”
-cheltuieli de capital

Buget
aprobat
anterior
6.919,05

Suma
rectificată

Buget
rectificat

24,00

6.943,05

147,76

15,00

162,76

0

9,00

9,00

8.682,61
67,24

24,00
9,90

8.706,61
77,14

0

9,90

9,90

94,00
94,00
3.090,47
3.090,47

-45,00
-45,00
59,10
59,10

49,00
49,00
3.149,57
3.149,57

Art.3 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pentru bugetul local (A) pe anul 2018 care se modifica după
cum urmează:
Capitolul 74.02 ,, Protecția mediului ”
- Obiectivul C2 din lista de investiţii „Documentații tehnico-economice pentru închiderea ecologică a
depiozitului neconform de deșeuri din municipiului Vulcan ” se diminuează creditele de angajament cu 45,00mii lei.
Capitolul 84.02 ,, Transporturi ”
- se introduce Obiectivul B3 în lista de investiţii „Amenajare și modernizare trotuare și parcări din
municipiul Vulcan’’ cu creditele de angajament în suma de 59,10 mii lei;
Art.4 Bugetul finanțat integral din venituri proprii (cod F) secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se
modifică după cum urmează:
- mii lei –
Explicaţii
1

2

VENITURI TOTAL din care:
Capitolul 43.10.14 „Subvenții din bugetele locale
pentru finanțarea cheltuielilor de capital din
domeniul sănătății “
Capitolul 43.10.16.01,, Sume din bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale
și echipamentelor de comunicații în urgență în
sănătate ”
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 66.10 ,, Sănătate”
- cheltuieli de capital

Buget
aprobat
anterior
731,10

Suma
rectificată

Buget
rectificat

9,90

741,00

0

0,90

0,90

0

9,00

9,00

1,003,31
732,17
732,17

9,90
9,90
9,90

1.013,21
742,07
742,07

Art.5 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pentru bugetului finanțat integral din venituri proprii (cod F)
pe anul 2018 care se modifica după cum urmează:
Capitolul 66.10 ”Sănătate”
- se introduce Obiectivul C15 în lista obiectivelor de investiţii „Echipament screening auditiv prin
oteoemisiuni acustice’’ cu creditele de angajament în suma de 9,90 mii lei;
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Art.6 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.7 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Administraţiei
Generale a Finanţelor Publice Hunedoara - Deva, Direcţiei tehnice, Spitalului municipal Vulcan, , Direcţiei
economice şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 30.10.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Feszner Ștefan Florin

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Velea Gabriel

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat, fiind exprimate 16 voturi„ pentru”
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