JUDEŢUL HUNEDOARA
C

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 20 /2018
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând raportul primarului municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 31/1/30/21.03.2018 prin
care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2018 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 8 / 2018 ;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 31/1/31/2018, raportul Direcţiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 31/1/32/2018, precum şi
avizul comisiei de specialitate „Activităţi economico-financiare şi de agricultură”, înregistrat sub nr.
19/1/33/2018, de pe lângă Consiliul local;
Având în vedere:
- Legea nr.2/2018 privind Bugetul de stat pe anul 2018;
- Nota de fundamentare nr. 17487/16.03.2018 întocmită de Direcția Economică din cadrul
Primăriei Municipiului Vulcan prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2018;
- Nota de fundamentare nr. 17650/19.03.2018 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.
65/14.02.2018 cu titlul ,, Management performant în administraţia publică din municipiul
Vulcan’’ cod SIPOCA 79, în care valoarea contractului de finanțare este de 421, 87 mii lei lei;
- 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 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 48.02.02 ,, Fondul Social european ”
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 51.02 ,, Autorităţi publice”
-programe din fondul social european
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Art.2 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 ,, Autorităţi publice ”
- se introduce in lista de investiţii contractul derulat prin programul POCA Cod SIPOCA
/MYSMIS 79/ 120617, cu suma de 421,87 mii lei, din care 8,44 mii lei contribuţie proprie si 413,43
mii lei din FEN, obiectivul C1 estitii „Managementul performant din administraţia publică a
municipiului Vulcan’’)
Art.3 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.4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara,
Administraţiei Generale a Finanţelor Publice Hunedoara - Deva, Direcţiei economice, Direcţiei tehnice,
şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 21.03.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Mihai Costel

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 18 voturi „pentru”,
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