JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 49 /2018
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând raportul primarului municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 56/1/30/23.05.2018 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 și Dispoziția nr. 545/2018,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 56/1/31/2018, raportul Direcţiei economice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 58/1/32/2018, precum şi avizul comisiei de
specialitate „Activităţi economico-financiare şi de agricultură”, înregistrat sub nr. 58/1/33/2018, de pe lângă
Consiliul local;
Având în vedere:
-Legea nr.2/2018 privind Bugetul de stat pe anul 2018;
-Nota de fundamentare nr. 22400/21.05.2018 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;
-Decizia Șefului AJFP Hunedoara nr. 2/2018 prin care se comunică suplimentarea în Trim II 2018 a sumelor
defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , orașelor și municipiilor ( cod
11.02.02 ) pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă cu suma
de 89 mii lei;
-Contractul nr. 1654/2018 încheiat cu DSP Hunedoara pentru asigurarea drepturilor salariale ale asistentelor școlare
și comunitare prin suplimentarea la capitolul 33.02.08 cu suma de 10 mii lei;
-Contractul de finanțare nr. 50754/2018 încheiat cu MDRAP pentru programul construcțiilor de locuințe sociale și
de necesitate în vederea finanțării în sumă de 3.666,99 mii lei a obiectivului de investiții ,, Refuncționalizare Cămine
C1, C2, C3 ‘’ în locuințe sociale și construire punct termic aferent acestora , în baza ordin MDRAP nr. 4699/2018
-Extrasele de cont prin care s-au încasat: 1,70 mii lei cofinanţare de la bugetul de stat, 53,95 mii lei reprezentând
sume încasate în contul plăţilor efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent din Fondul Social European
pentru proiectul POCU ,, Acum pentru viitorul Vulcanului’’ proiect finalizat la sfârşitul anului 2017 si 11 mii
venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondul statului, peste prevederile bugetare aferente Bugetului de
venituri si cheltuieli pentru anul 2018 precum şi necesitatea efectuării virărilor de credite de credite bugetare în
cadrul aceluiaşi capitol bugetar;
- Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, art.19(2) , art.49 alin. (1) (5) (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 11.02.02 ,, Sume defalcate din TVA pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, orașelor, municipiilor
Capitolul 33.02.08„Venituri din prestări servicii’’
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 65.02 ,,Învățământ”
-ajutoare sociale în numerar
Capitolul 66.02 ,,Sănătate”
-cheltuieli de personal

Buget aprobat
anterior
30.668,54

Suma
rectificată
99,00

8.330,00

89,00

8.419,00

200,00
30.668,54
2.462,00
180,00
308,00
150,00

10,00
99,00
89,00
89,00
10,00
10,00

210,00
30.767,54
2.551,00
269,00
318,00
160,00

Buget rectificat
30.767,54

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
39.02.10„Depozite
speciale
pentru
construcții de locuințe “
Capitolul 42.02.69 ,, Subvenții de la bugetul de stat
către bugetele locale necesare derulării proiectelor
din FEN 2014-2020 ”
Capitolul 48.02.02.02 ,, Sume primite în contul
plăţilor efectuate în anii anteriori ”
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 51.02. ,,Autorități publice”
-cheltuieli de capital
Capitolul 84 ,,Transporturi”
-cheltuieli de capital

Buget
aprobat
anterior
2.705,96

Suma
rectificată

Buget
rectificat

3.733,64

6.439,60

38,89

11,00

49,89

0

3.666,99

3.666,99

49,95

1,70

51,65

18,54

53,95

72,49

4.469,52
1.061,36
639,49
3.020,79
3.020,79

3.733,64
3.666,99
3.666,99
66,65
66,65

8.203,16
4.728,50
4.306,48
3.087,44
3.087,44

Art.3 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pentru bugetul local (A) pe anul 2018 cu modificările după
cum urmează:
- Capitolul 51 ,, Autorități publice ”
- obiectivul A1 in lista de investiţii ,, Refucționalizare cămin C1, C2, C3 în locuințe sociale și
construire punct termic’’ conform contractului de finantare nr. 22167/16.05.2018 din bugetul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice .se majorează cu suma de 3.666,99 mii lei
- obiectivul C3 „Achizitie sirena electronica” se va diminua cu suma de 16,00 mii lei.
- obiectivul C6 „Documentatii de intabulare a terenurilor de pe raza municipiului Vulcan” se va majora cu
suma de 16,00 mii lei
- Capitolul 84.02 Transporturi.
- obiectivul A6 „Linie verde de autobuze electrice intre Petrila-Petrosani-Aninoasa-Vulcan-LupeniUricani Green Line Valea Jiului” din lista de investiţii se va majora cu suma de 11 mii lei.
- obiectivul C1 „Elaborare documentație tehnică pentru modernizare străzi și alei pietonale în zona
Vasile Alecsandri, str. Brazilor, Pinului, Bazinului , Valea Morii și accesul la Sala de sport” din lista de
investiţii se va majora cu suma de 15, mii lei.
- obiectivul C3 „Elaborare documentație tehnică pentru reabilitare străzi din Colonia Țărănească
Sohodol ” din lista de investiţii se va majora cu suma de 10 mii lei.
- obiectivul C4 „Elaborare documentație tehnică pentru modernizare infrastructură asfaltică pentru
străzile Teodora Lucaciu, Ion Creangă și Crividia ” din lista de investiţii se va majora cu suma de 30 mii lei.
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, unităților de învățământ de pe raza municipiului Vulcan,
Direcţiei economice şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 30.05.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Mihai Costel

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 17 voturi „pentru”
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