
    ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
    CONSILIUL LOCAL 

                                                                       HOTĂRÂRE

           Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa  ordinară din data de 
25.08.2015,
        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.  21805/25.08.2015 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 77.392.230 
lei aprobat prin HCL 176/16.06.2015  lei astfel:
-  se majoreaza cap. 04.02 „Cote si  sume defalcate din impozitul  pe venit” cu suma de  
585.000 lei
-  se majoreaza subcapitolul 11.02.02 cu suma de 1.276.850 lei     
-  se majoreaza subcap. 11.02.06 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru  
echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 1.469.000 lei
 - se majoreaza cap. 30.02 „Venituri din proprietate” cu suma de 860.000 lei
-se majoreaza subcap. 39.03 „Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondul  
statului” cu suma de 8.870 lei
-se majoreaza subcap. 39.07  „Venituri  din  vânzarea  unor  bunuri  apartinand  
domeniului privat al statului sau unitatilor administrativ teritoriale ”cu suma de 165.400  
lei
- se diminueaza subcap. 37.02.03 cu suma de 871.330  lei
- se majoreaza subcap 37.02.04 cu suma de 871.330 lei
- se majoreaza cap. 51.02  cu suma de 217.250 lei prin majorarea titlului 10 „Cheltuieli de  
personal” cu suma de 201.940 lei  iar la titlul  20 „Cheltuieli  materiale”   cu suma de  
15.310 lei
-  se  diminueaza  cap.54.02  cu  suma  de  201.940  prin  diminuarea  titlului  50  „Fond  de  
rezerva”  
-  se  modifica  cap.  61.02  titlului  10  „Cheltuieli  de  personal”   si   titlul  20  „Cheltuieli  
materiale” prin modificari intre aliniate
- se majoreaza cap. 65.02 „ Invatamant” cu suma de 1.297.210 lei  la titlul 10 „Cheltuieli  
de personal” cu suma de 1.276.850 lei si la titlul 20 „Cheltuieli materiale” cu suma de  
20.360 lei
-  se  majoreaza  cap.  67.02  „Cultura,  recreere  si  religie”  cu  suma de  564.500  lei  prin  
majorarea titlul 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 95.000 lei, la titlul 51 „Transferuri intre  
unitati”  cu suma de 514.500 lei  si   prin diminuarea titlului  85”plati  efectuate  in  anii  
precedenti si recuperate in anul curent „ cu suma de 45.000 lei
- se majoreaza cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”  cu 898.980 lei prin  
majorarea titlului 20 „Cheltuieli materiale”  cu suma de 890.000 lei si majorarea  titlului  
70 „Cheltuieli de capital”  cu  suma 8.980 lei 



- se majoreaza cap 74 „Protectia mediului” la   titlul 55  „Alte transferuri” cu suma de  
155.000  lei 
- se majoreaza cap. 84.02 „Transporturi” cu suma de 1.434.120 lei prin majorarea titlului  
20 „Cheltuieli materiale”  cu suma de 552.500 lei si majorarea  titlului 70 „Cheltuieli de  
capital”  cu  suma 881.620 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 24.476.490 lei 
aprobat prin disp 612/26.06.2015  lei astfel:    

- se majoreaza subcap. 33.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari  
sociale de sanatate cu suma de 102.400 lei

- se  majoreaza  subcap.  33.30  Venituri  din  contractele  incheiate  cu  directiile  de  
sanatate publica din sumele alocate de la bugetul de stat cu suma de 361.000 lei

- se  majoreaza  subcap.  33.31  Venituri  din  contractele  incheiate  cu  directiile  de  
sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii  
cu suma de 15.000 lei

- se  majoreaza  subcap.43.10.09  „Subvenţii   pentru  institutii  publice”cu  suma  de  
514.500 lei

- se diminueaza subcap. 37.10.03 cu suma de 14.500  lei
- se majoreaza subcap 37.10.04 cu suma de 14.500lei

se  majoreaza  cap.  66.10  „Sanatate”  cu  478.400  lei  prin  majorarea  titlului  10  
„Cheltuieli de personal” cu suma de  300.000 lei iar la titlul 20 „Cheltuieli materiale”  
cu suma de 178.400 lei

- se majoreaza cap. 67.10 „Cultura, recreere si religie” cu suma de 514.500 lei prin  
majorarea titlul  20  „Bunuri  si  servicii”  cu  suma de  500.000 lei  si  a  titlului  70  
„Cheltuieli de capital”  cu  suma 14.500 lei 
Art.3  Se aproba rectificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2015  ce face  

parte integranta din prezenta hotarare astfel:
 La capitolul 67.10 „Cultura, recreere si religie”
subcapitolul C Alte cheltuieli de investitii  
C2 dotari independente

         - Se introduce pozitia 2  – Placa comemorativa cu suma de 14.500 lei.
La capitolul 70.02 ”Servicii publice de dezvoltare”  

           la  subcapitolul C Alte cheltuieli de investitii  
C1 achizitia de imobile

         - Se introduce pozitia 1  – Achizitie teren cu suma de 8.980 lei.
 La  capitolul 74.02 „Protectia mediului”

           la  subcapitolul C Alte cheltuieli de investitii  
C5. Majorare capital
- Se majoreaza pozitia 1  - Rate ISPA cu suma de 155.000 lei 
La capitolul 84.02  „Transporturi ”    
la  subcapitolul A Lucrari in continuare
- Se majoreaza pozitia 1  – reparatii capitale strazi DN   cu suma de 364.320 lei.
- Se majoreaza pozitia 7 – Amenaj.sens goratoriu BCR – cu suma de 330.000 lei.

              La subcapitolul C-Alte cheltuieli de investitii 
             C2  Dotari independente
    - Se majoreaza pozitia 6 – Achizitie generator sudura – cu suma de 5.000 lei.
    - Se introduce pozitia 13 Achizitie autoutilitara   cu suma de 45.000 lei.   
    - Se introduce pozitia 14– Achizitie autoturisme  cu suma de 135.500 lei.

C4 Chelt de proiectare pt elab.SPF si SF 
    - Se majoreaza pozitia 1 – Rac.str.Ardeal.Centura-str.Vf.Bloju – cu suma de 1.800 lei.

Art.4. Valoarea totala a bugetului local pe anul 2015 se modifica de la 77.392.230 
lei la 81.757.350 lei.

Art.5. Valoarea totala a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 se modifica de la 24.476.490 



lei la 25.469.390 lei.
      Art.  6  .  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului 
Caransebes prin Directia Economica din cadrul Primariei municipilui Caransebes.         
      Art.  7  .   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 Todorescu Lazar 

 CARANSEBEŞ                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
Data 25.08.2015                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI 
Nr. ...................                                                                  CARANSEBEŞ

             A.B. /M.B.                                                                             Ana Bratu
Exp.7.            


