HOTĂRÂRE NR.102 /2018
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând raportul primarului municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 103/1/30/08.10.2018
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, Hotărârea Consiliului Local nr.69/2018, Dispoziția nr. 744/2018, Hotărârea
Consiliului Local nr.78/2018, Dispoziția nr. 924/2018 și Dispoziția nr. 925/2018 ;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 103/1/31/2018, raportul Direcţiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 102/1/32/2018,
Având în vedere :
-Legea nr.2/2018 privind Bugetul de stat pe anul 2018;
-Decizia Șefului AJFP Hunedoara nr. 5/2018 prin care se comunică diminuarea în trim. IV
2018 a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltui elilor descentralizate la nivelul
comunelor, orașelor și municipiilor pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor
cu handicap grav sa indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav cu suma de 250 mii lei;
- Nota de fundamentare nr. 31990/05.10.2018 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;
- 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 11.02.02„Sume defalcate din TVA
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ”
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 68.02 ,, Asigurări și asistență socială”
-cheltuieli de personal
-asistență socială

Buget
aprobat
anterior
29,190,41

Suma
rectificată

Buget
rectificat

-250,00

28,940,41

8,540,00

-250,00

8,290,00

29.190,41
7,937,40
3,945,40
3,825,00

-250,00
-250,00
-100,00
-150,00

28.940,41
7,687,40
3,845,00
3,675,00

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:
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 61.02 ,, Ordine publică și siguranță
națională”
-cheltuieli de capital
Capitolul 67.02 ,, cultură, recreere și religie”
-cheltuieli de capital
Capitolul 70.02 ,, Locuințe, servicii și dezvoltare
publică”
-cheltuieli de capital

Buget
aprobat
anterior
6.895,05
8.658,61

Suma
rectificată

Buget
rectificat

0
0

6.895,05
8.658,61

45,00

-45,00

0,00

45,00
25,00
25,00

-45,00
-5,00
-5,00

0,00
20,00
20,00

5.080,77

50,00

5.130,77

281,13

50,00

331,13

Art.3 Lista obiectivelor de investiţii pentru bugetul local (A) pe anul 2018 se modifica după
cum urmează:
Capitolul 61.02 ,, ordine publică și siguranță națională ”
- Obiectivul C1 din lista de investiţii „ Dacia DUSTER 4X4” se diminuează creditele de
angajament cu 4500 mii lei.
Capitolul 67.02 ,, Cultură, recreere și religie ”
- „Elaborare documentații tehnico economice pentru înființarea unei creșe prin schimbarea
destinației Centrului educațional și de cultură Șansa’’ se diminuează creditele de angajament cu suma
de 5,00 mii lei;
Capitolul 70.02 ,, Locuințe, servicii și dezvoltare publ ică ”
- Obiectivul C6 din lista de investiţii „ Elaborare documentații tehnico economice pentru
Refuncționalizare spații publice urbane din ZUM -uri și transformarea acestora în locuri de joacă
pentru copii” se majorează creditele de angajament cu 5,00 mii lei.
- „Elaborare documentații tehnico economice pentru iluminat public’’ se majorează creditele
de angajament cu suma de 45,00 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, Direcției de
asistență socială, , Direcţiei economice şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 09.10.2018
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”
2

