
             ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
     CONSILIUL LOCAL 
                                                              HOTĂRÂRE

    Consiliul  Local  al  municipiului  Caransebeş,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
29.07.2016,
     Având în vedere Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebes 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 nr19557/22.07.2016 al Directiei Economice,

Tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei,
      Vazand prevederile O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006
privind finantele publice locale si tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei,
     În temeiul art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(4), lit.a) 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 2016 in valoare de 60.508.750 lei 
aprobat prin HCL 210/12.07.2016  lei astfel:
       - se majoreaza subcap 11.02.02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipilor, sectoarelor si
Municipiulu Bucuresti” cu suma de 45.000 lei
     - se majoreaza subcap. 37.02.03 cu suma de 2.264.500 lei
     - se diminueaza subcap 37.02.04 cu suma de 2.264.500 lei

-  capitolul 51.02 „Autoritati publice” se majoreaza la titlului 20 cu suma de 20.000 lei;
- capitolul 55.02 “Dobanzi” se majoreaza titlul 30 cu suma de 108.860 lei:
- capitolul 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” se majoreaza  titlul 20 cu suma

de 64.000 lei;
- capitolul 65.02 “Invatamant” se diminueaza cu suma de 2.742.500 lei prin majorarea

titlului 10 cu suma de 45.000 lei, titlul 20 au loc modificari intre alineatele,  titlul 56 se
diminueaza cu suma de 2.930.000 lei  iar la titlul 81 se majoreaza cu suma de 142.500
lei astfel:
     -  la subcapitolul 65.02.03.01 se majoreaza titlul 10 cu suma de 45.000;
     -  la subcapitolul 65.02.03.02 se diminueaza titlului 10 cu suma de 50.000 lei;
     -  la subcapitolul 65.02.04.01 au loc modificari intre aliniatele titlului 10;
     - la subcapitolul 65.02.04.02 se majoreaza titlul 10 cu suma de 50.000 lei si au loc
modificari intre aliniatele titlului  20, titlul 56 se diminueaza cu suma de 2.930.000 lei
iar titlul 81 se majoreaza cu suma de 142.500 lei ;
- la capitolul 67.02 „Cultura, recreere si religie”  - au loc modificari intre aliniatele
titlului 20;

             - capitolul 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”  se majoreaza cu suma de
636.000 lei  prin majorarea titlului  20 cu suma de 400.000 lei  si  a titlului  70 cu suma de
236.000 lei;



- capitolul 74.02 „Protectia mediului” se majoreaza cu suma de 262.000  lei la titlul
70 ;

- capitolul 84.02 „Transporturi” se majoreaza cu suma de 1.696.640 lei prin majorarea
titlului 20 cu suma de 1.471.640 lei, majorarea  titlului 70 cu suma de 25.000 lei si  majorarea
cu 200.000 lei la titlul 40. 

Art.2  Se aproba rectificarea bugetul  centralizat al institutiilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 in valoare de 33.041.187 lei
aprobat prin  prin HCL 210/12.07.2016  astfel:
             - la subcapitolul 30.10.05 se majoreaza  cu suma de 6.000 lei 
             - la subcapitolul 33.10.08 se majoreaza  cu suma de 10.000 lei 
             - la subcapitolul 33.10.50 se majoreaza cu suma de 30.000 lei 
             - la subcapitolul 36.10.50 se majoreaza cu suma de 30.000 lei 
             - la subcapitolul 37.10.03 se diminueaza cu suma de 22.000 lei
             -  la subcapitolul 37.10.04 se majoreaza  cu suma de 22.000 lei
             - capitolul 67.10 se majoreaza cu suma de 76.000 lei prin  majorarea titlului 20 cu
suma de 54.000 lei iar  titlul 70 se majorareaza  cu suma de 22.000 lei.        

Art.3 Se aproba rectificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2016  ce face parte
integranta din prezenta hotarare astfel:
La capitolul 65.02 –Invatamant

Subcapitolul A – Obiective(proiecte) de investitii in continuare
Se micsoreaza pozitia 1 Realiz.(constr.)campus la lic. CD Loga mun.Caransebes 
 cu suma de 2.930.000 lei.

La capitolul 70.02 - Locuinte,servicii si dezvoltare publica 
 subcapitolul A-Obiective(proiecte) de investitii in continuare
 Se majoreaza pozitia - Reactualizare PUG  cu suma de 152.000 lei
- cheltuieli asimilate studiilor de fezabiliatate si altor studii
 Se introduce pozitia - Plan de mobilitate urbana cu suma de 84.000 lei.

La capitolul 74 – Protectia mediului 
     subcapitolul B- Obiective(proiecte ) de investitii noi

Se introduce pozitia – Revitalizare si amenajare spatii verzi in municipiul Caransebes ,
 cu suma de 132.000 lei.
subcapitolul C- Alte cheltuieli de investitii- 
 cheltuieli asimilate studiilor de fezabilitate si altor studii

     Se introduce pozitia  – Registrul Spatiilor Verzi –cu suma de 130.000 lei.

La capitolul 84.02 – „Transporturi”
          subcapitolul C – alte cheltuieli de investitii

     Dotari independente
          Se introduce pozitia Echipament de cosit si tuns iarba cu suma de 25.000 lei.

La capitolul 67.10 – „Cultura, recreere si religie” 
          subcapitolul C – alte cheltuieli de investitii

     Dotari independente
      Se  introduce  pozitia   Furnizare  si  montaj  4  aparate  de  aer  conditionat  pentru
cinematograful    



„LUNA” cu suma de 22.000 lei.  
         Art.4. Valoarea totala a bugetului local pe anul 2016 se modifica de la 60.508.750  lei la
60.553.750 lei.

Art.5. Valoarea totala a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 se modifica de la 33.041.187 lei
la 33.117.187 lei.

Art.6 .   Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului 
Caransebes prin Directia Economica din cadrul Primariei municipiului 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;
• Directia Economica; 
• Biroul Audit Intern;    
• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                     L.S. Consilier,Ponetchi Maria

 CARANSEBEŞ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
Data 29.07.2016                                                              SECRETARUL MUNICIPIULUI
Nr. ...................                                                                              CARANSEBEŞ

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


