
 ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
    CONSILIUL LOCAL 

                                                                HOTĂRÂRE

           Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa   ordinară din data de  
24.09.2015,
        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. 24444/24.09.2015 al  Directiei  Economice  din  cadrul  Primariei  
municipiului Caransebes, prin care se propune rectificarea bugetului local  si a listei de investitii  
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 240/25.08.2015  lei astfel:

- se majoreaza cap. 03.02 „Impozit pe venit”  cu suma de 59.500 lei
- se majoreaza cap. 04.02 „Cote si sume defalcate din impozitul pe venit” cu suma de 1.706.900 lei
-  se majoreaza subcapitolul 11.02.02 cu suma de 300.000 lei     
 - se majoreaza cap. 30.02 „Venituri din proprietate” cu suma de 233.600 lei
 - se diminueaza cap. 36.02 „Diverse venituri”  cu suma de 300.000 lei
- se diminueaza subcap. 37.02.03 cu suma de 781.570  lei
- se majoreaza subcap 37.02.04 cu suma de 781.570 lei
- se majoreaza cap. 51.02  la titlul 20 „Cheltuieli materiale”   cu suma de 85.000 lei
- se majoreaza cap. 61.02  cu  suma 401.850 lei si au loc modificari intre aliniatele de la  titlul 20  
„Cheltuieli materiale” , se majoreaza la titlul 70 „Cheltuieli de capital”  cu suma de 472.500 si se  
diminueaza Titlul 56 cu suma de 70.650 lei,
-  se  majoreaza cap.  65.02 „ Invatamant”  cu suma de 302.510 lei   la  titlul  10 „Cheltuieli  de  
personal” cu suma de 300.000 lei si la titlul 20 „Cheltuieli materiale” cu suma de 2.510 lei
-  se modifica cap. 66.02 „Sanatate”   la titlul  20 „Cheltuieli  materiale” prin modificari intre  
aliniate
- se majoreaza cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” cu suma de 715.920 lei prin majorarea  
titlul 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 430.920 lei, la titlul 51 „Transferuri intre unitati”  cu  
suma de 285.000 lei 
- se modifica cap. 68.02 „Asistenta sociala” la titlul 10 „Cheltuieli de personal” si la titlul 20  
„Cheltuieli materiale” prin modificari intre aliniate
- se majoreaza cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”  cu 270.000 lei  prin majorarea  
titlului 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 115.000 lei si prin majorarea titlului 70 „Cheltuieli de  
capital” cu suma de 155.000 lei 
-  se  majoreaza  cap.  84.02  „Transporturi”  cu  suma de  224.720  lei  prin  majorarea  titlului  70  
„Cheltuieli de capital”  
          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 25.469.390 lei aprobat 
prin  prin HCL 240/25.08.2015  astfel:
      

- se majoreaza subcap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” cu suma de 
241.370 lei



- se diminueaza subcap. 36.10 „Diverse venituri” cu suma de 6.000 lei

- se majoreaza subcap.43.10.09 „Subvenţii  pentru institutii publice”cu suma de 285.000  
lei

- se majoreaza cap. 66.10 „Sanatate” cu 235.370 lei prin majorarea titlului 10 „Cheltuieli  
de personal” cu suma de  18.000 lei iar la titlul 20 „Cheltuieli materiale”   cu suma de  
217.370 lei

- se  majoreaza  cap.  67.10  „Cultura,  recreere  si  religie”  cu  suma de  285.000  lei  prin  
majorarea titlul 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 285.000 lei 

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

          La capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala 
          subcapitolul C – alte cheltuieli de investitii

- Se introduce obiectivul de investitie „ Achizitie bariere mobile ” cu suma de 472.500 lei
-  Se reduce  obiectivul de investitie „ Achizitie camera duala ” cu suma de 70.650 lei.

 
La capitolul 70.02 ”Servicii publice de dezvoltare”  

           la  subcapitolul C Alte cheltuieli de investitii  

- se introduce obiectivul de investitie „ Achizitie echipamente si dotari  fitness ” cu suma   
             de 115.000 lei.

- se introduce  obiectivul de investitie „ Achizitie  echipament catarg si drapel ” cu suma de  
40.000 lei.

La capitolul 84.02  „Transporturi ”    
la  subcapitolul A Lucrari in continuare

- se majoreaza investitia „ Amenajare strazi Valea Cenchii ” cu suma de 723.080 lei.

         La subcapitolul B – Lucrari noi 

- se reduce  investitia  „ Proiectare  si  executie  pod peste  paraul  Potoc  ”  ,  cu  suma de  
150.000 lei.

- se reduce investitia „ Extindere iluminat arhitectural ” , cu suma de 150.000 lei.
- se reduce investitia „ Realizare statii de autobuz  ” , cu suma de 200.000 lei.

              La subcapitolul C-Alte cheltuieli de investitii 

- se majoreaza investitia „ Racord strada Ardealului –Centura prin strada Vf. Bloju – SF ”  
cu suma de 1640 lei .

      Art.4. Valoarea totala a bugetului local pe anul 2015 se modifica de la  81.757.350 lei la  
83.757.350 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 25.469.390 lei la 25.989.760 
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 
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