
    ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
    CONSILIUL LOCAL 
                                                                       HOTĂRÂRE

           Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa   ordinară din data de
04.05.2015,

        Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr.1 pentru studii,
prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat din cadrul
Consiliului Local al municipiului Caransebes, 

Vazand  Raportul  nr.  11267/04.05.2015 al  Directiei  Economice  din  cadrul  Primariei
municipiului Caransebes, prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2015,
            Vazand prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,

În temeiul art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(4), lit.d) si art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

           HOTĂRĂŞTE:

        Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2015 in valoare de 76.738.030 lei 
aprobat prin HCL 53/13.02.2015  lei astfel:

-se majoreaza subcap. 39.03 „Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondul statului” cu suma de
15.300 lei
-se majoreaza subcap. 39.07 „Venituri din vânzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau
unitatilor administrativ teritoriale ”cu suma de 638.900 lei

- se diminueaza subcap. 37.02.03 cu suma de 557.500 lei
- se majoreaza subcap 37.02.04 cu suma de 557.500 lei

- se majoreaza cap. 51.02 „Autoritati publice” la titlului 70  „Cheltuieli de capital” cu suma de
305.050 lei iar la titlul 20 „Cheltuieli materiale”  au loc modificari intre aliniate 

-  se  majoreaza  cap.  61.02 „Ordine  publica  si  siguranta  nationala”   la  titlului  56  „Proiecte  cu
finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” cu suma de 70.650 lei iar la titlul 20
„Cheltuieli materiale” au loc modificari intre aliniate

- se majoreaza cap. 66.02 „Sanatate” cu 58.000 lei prin majorarea titlului 70 „Cheltuieli de capital”
cu suma de 58.000 lei, majorarea titlului 51 „Transferuri intre unitati”  cu suma de 80.000 lei si
diminuarea titlului  56  „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” cu
suma de 80.000 lei

-  se  majoreaza  cap.  84.02  „Transporturi”  cu  suma  de  220.500  lei  prin  majorarea  titlului  70
„Cheltuieli de capital”  cu  suma 778.000 lei si diminuarea  titlului 20 „Cheltuieli materiale”  cu
suma de 557.500 lei 

 Art.2  Se aproba rectificarea bugetul   centralizat  al  institutiilor publice si  activitatilor  finantate
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 in valoare de 26.322.260 lei aprobat prin HCL
53/13.02.2015  lei astfel:
      
- se majoreaza subcap.43.10.14 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor

de capital din domeniul sănătăţii cu suma de 80.000 lei



- se majoreaza cap.  66.10 „Sanatate” cu 80.000 lei  la titlul  56  „Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile postaderare” 

Art.3 Se aproba rectificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2015 cu finantare de la bugetul
local  ce face parte integranta din prezenta hotarare astfel:

La capitolul 51.02 ” Autoritati executive”  
subcapitolul C Alte cheltuieli de investitii  
        majorare capital
- Se introduce pozitia 1 majorare capital social SC Cazare si Servicii  SRL  cu suma de
198.000 lei

                  dotari independente

  -  Se introduce pozitia 2 Achizitionare program informatic extravilan cu suma de 1.250 lei.
             - Se introduce pozitia 3 - Achizitionare program AUTOCAD LT 2016 cu suma de 7.800 lei.
              chelt. de  proiectare pt. elab. SPF si SF

             - Se suplimenteaza pozitia 1  -PUZ Teius si Ext.Parc Dragalina cu suma de  19.100 lei , 
aceasta devenind 40.100 lei.

       - Se introduce pozitia 3– Cheltuieli de proiectare pentru elaborare SPF si SF cu suma de
78.900 lei , cu titlul „ Intocmire PUZ-uri in Valea Cenchii – 2 bc.,Jupa 1 bucata si Caransebesul
Nou – 1 bucata.

           La capitolul 61.02 „Ordine Publica si siguranta nationala”
subcapitolul C Alte cheltuieli de investitii  

dotari independente

             - Se introduce pozitia 1 - Achizitie camera video duala cu suma de 70.650 lei.

              La capitolul 66.02 - Sanatate 
subcapitolul C Alte cheltuieli de investitii  

dotari independente

              - Se suplimenteaza pozitia 2– Achizitie biomicroscop cu suma de 5500 lei, aceasta
devenind 20.100 lei.
              -  Se suplimenteaza pozitia 3– Achizitie tonometru , cu suma de 2500 lei , aceasta devenind
12.900 lei.
              -  Se introduce pozitia 4 - Achizitie sisteme informationale si licente la Sp.Municipal de
Urgenta din Caransebes , cu suma de 50.000 lei.

          Lucrari in continuare

- se  diminueaza  titlul  56.01.02  Reabl.moder.activ.amb.rad.imag.TBC sursa  A cu  suma  de
80.000 lei

- se  majoreaza  titlul  56.01.03  Reabl.moder.activ.amb.rad.imag.TBC  sursa  F  cu  suma  de
80.000 lei

         



La capitolul 84.02  „Transporturi ”    
la  subcapitolul B Lucrari noi

- Se introduce pozitia 3  – Extindere iluminat arhitectural cu suma de 150.000 lei.
    - Se introduce pozitia 4  – Realizare statii de autobuz cu suma de 200.000 lei.

              La subcapitolulC-Alte cheltuieli de investitii 
              Dotari independente
    - Se introduce pozitia 1  – Achizitie autonacela cu suma de 100.000 lei.
    - Se introduce pozitia 2 – Achizitie drujba telescopica – 1 bc. Cu suma de 6.000 lei.
    - Se introduce pozitia 3 – Achizitie cositoare cu fir – 1 bucata  cu suma de 6.000 lei.
    - Se introduce pozitia 4 – Achizitie drujba lama de 40 cm – 1 bc. Cu suma de 3.000 lei.
    - Se introduce pozitia 5– Achizitie pikamer electric – 1 bc. Cu suma de 9.500 lei.
    - Se introduce pozitia 6 – Achizitie generator sudura – 1 bucata cu suma de 5.000 lei.
    - Se introduce pozitia 7– Achizitie motocompresor -1 bucata  cu suma de 40.000 lei.   
    - Se introduce pozitia 8– Achizitie instalatie sablare cu nisip  cu suma de 4.000 lei.
    - Se introduce pozitia 9 – Achizitie truse electricieni – 1 bc. cu suma de 4.500 lei.
   - Se introduce pozitia 10– Achizitie instalatie aautopropulsata de marcaj rutier  cu suma de
150.000 lei.
   - Se introduce pozitia 11– Achizitie camion UNIMOG -  cu suma de 100.000 lei.

       Art.4. Valoarea totala a bugetului local pe anul 2015 se modifica de la 76.738.030 lei la  
77.392.230 lei.
      Art.  5  .Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului Caransebes 
prin Directia Economica din cadrul Primariei municipilui Caransebes.         
      Art.  6  . Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), 
art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare, la:

• Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;
• Primarul municipiului Caransebeş; 
• Serviciul Investitii, Achizitii;
• Biroul Audit Intern;
• Directia Economica;     
• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                       L.S. Consilier Strejariu Filip Petru

 CARANSEBEŞ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
Data 04.05.2015                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI 
Nr. ...................                                                                           CARANSEBEŞ

             A.B. /V.D.                                                                                       Ana Bratu
Exp.7.            


