
             ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
     CONSILIUL LOCAL 

                                                                 HOTĂRÂRE

   Consiliul  Local  al  municipiului  Caransebeş,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
25.10.2016,
    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, 
       Tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei,
       Vazand raportul nr.26561 din 14.10.2016 al Directiei Economice,
      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 71.876.560 lei
aprobat prin dispozitia 954/01.10.2016  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 Municipiului Bucuresti” cu suma de 614.180 lei;
- se diminueaza subcap 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 2.127.000
lei;
 - se majoreaza subcap. 42.02.16.01 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea aparaturii  medicale  si  echipamentelor de  comunicatii  în urgenta în  sanatate  cu
suma de 3.995.000 lei
     - se majoreaza subcap. 37.02.03 cu suma de 1.568.500 lei
     - se diminueaza subcap 37.02.04 cu suma de 1.568.500 lei

-  capitolul  51.02  se majoreaza cu suma de 237.100 lei prin majorarea   titlului 10 cu
suma de 258.500 lei, a titlului 20 cu suma de 41.500 lei, iar la titlul 70 se diminueaza cu
suma de 62.900 lei;

-  capitolul 54 se diminueaza cu sume de 320.000 lei astfel:
- 54.02.10    se  majorarea titlului 10 cu suma de 20.000 lei ;
- 54.02.05 se diminueaza titlului 50 cu suma de 340.000 lei si se repartizeaza pe salarii la

capitolele 51.02- 258.500 lei, 54.02 – 20.000 lei, 57.02 – 1.500 lei, 68.02 – 60.000 lei.
-  la capitolul 61.02 au loc modificari intre aliniatele titlului  20;
-  capitolul 65.02 se majoreaza cu suma de 614.180 lei la titlul 10 si au loc modificari

intre aliniatele titlului  20;
- capitolul 66.02 se majoreaza cu suma de 3.995.000 lei la  titlul 51;
-  capitolul 67.02 se majoreaza cu suma de 1.500 lei la  titlul 10;
- capitolul 68.02 se diminueaza cu suma de 140.000 lei prin majorarea titlului 10 cu



    suma de 60.000 lei si diminuarea titlului 20 cu suma de 200.000 lei;
      - capitolul 70.02 se diminueaza cu sume de 658.600 lei prin diminuarea titlului 20 cu suma
de 530.000 lei si a titlului 71 cu suma de 128.600 lei;
       - capitolul 84.02  se diminueaza cu suma de 1.247.000 lei prin majorarea titlului 40 cu
suma de 130.000 lei si diminuarea titlului  70 cu suma de 1.377.000 lei.

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 42.971.187 lei
aprobat prin  prin HCL 272/2.09.2016  astfel:
             - la subcapitolul 30.10.50 se diminueaza  cu suma de 100.000  lei 
             - la subcapitolul 33.10.21 se diminueaza  cu suma de 174.750  lei 
             - la subcapitolul 33.10.30 se majoreaza cu suma de 706.900  lei 
             - la subcapitolul 33.10.31 se diminueaza cu suma de 500.000  lei 
             - la subcapitolul 33.10.50 se diminueaza cu suma de 6.000  lei
             -  la subcapitolul 36.10.50 se majoreaza  cu suma de 10.000  lei
             -  la subcapitolul 43.10.16.01 se majoreaza  cu suma de 3.995.000  lei
             -  la subcapitolul 43.10.33 se majoreaza  cu suma de 1.090.000  lei
             - capitolul 66.10 se majoreaza cu suma de 5.011.150 lei prin  majorarea titlului 10 cu
suma  de  1.671.570  lei,  diminuarea  titlului  20  cu  suma  de  655.420  lei  iar   titlul  70  se
majorareaza  cu suma de 3.995.000 lei.
          - capitolul 67.10 se majoreaza cu suma de 10.000 lei prin  majorarea titlului 20.

Art.3  Se  aproba  rectificarea  listei  obiectivelor  de  investitii  pe  anul  2016  si  a
excedentului  in  suma  de  269.000  lei  prin  diminuarea  pozitiei  amenajare  strazi   Jupa  si
majorarea cu aceeasi suma pentru amenajare strazi Carbonifera  ce face parte integranta din
prezenta hotarare astfel:

la capitolul 51.02 Autoritati Publice,
-la subcapitolul C-Alte Cheltuieli de Investitii  

 cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate  
       Se micsoreaza  pozitia  2  „ PUZ Valea Cenchii 2,3 ha. – cu suma de 22.800 lei .
       Se micsoreaza  pozitia  3 „ PUZ Valea Cenchii 21  ha. – cu suma de 28.800 lei .
       Se micsoreaza  pozitia  4  „ PUZ Piata Dragalina  cu suma de 20.400 lei .
       Se micsoreaza  pozitia  5 „ Studiu hidrogeologic cu suma de 4.900 lei .
       Se introduce  pozitia 6 „PUZ cartier Valea Cenchii – extindere cartier de locuinte si parc
expozitional cu suma de  52.800 lei .

-la subcapitolul C-Alte Cheltuieli de Investitii  ,
cheltuieli asimilate investitiilor   

      Se micsoreaza  pozitia  1 , „ Achizitionare autoturisme  cu suma de  38.800  lei .
la capitolul 66.10 Sanatate  , 
-la subcapitolul C- Alte cheltuieli de investitii 
 Dotari independente 

      Se majoreaza  pozitia  5 , „ Achizitie computertomograf  ”  cu suma de 3.995.000   lei .
la capitolul 70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publica 
 -la subcapitolul A-Obiective (proiecte) de investitii in continuare

      Se micsoreaza  pozitia  1 ,  -   „ Reactualizare PUG” cu suma de  128.600  lei .
la capitolul 84.02 Transporturi 
-la subcapitolul A-Obiectie (proiecte) de investitii in continuare

       Se micsoreaza  pozitia  1 „ Reparatii capitale DN 6” cu suma de  2.000  lei .
       Se micsoreaza  pozitia  2 „ Amenajare Piata Gen.Dragalina ” cu suma de  623.000  lei .
       Se micsoreaza  pozitia  3 „ Amenajare str.Varful Piatra Alba ” cu suma de  9.100   lei .



       Se micsoreaza  pozitia  4  „ Amenajare strazi Jupa  ” cu suma de  269.000   lei .
       Se micsoreaza  pozitia  5 „ Amenajare strazi Carbonifera   ” cu suma de  262.000   lei .
       Se micsoreaza  pozitia  6 „ Racord Zlagnei Centura   ” cu suma de  10.000   lei .
       Se micsoreaza  pozitia  7 „ Amenajare strazi Valea Cenchii   ” cu suma de  76.300    lei .
       Se micsoreaza pozitia 8„ Proiectare si executie reparatii capitate Traian Doda ,Pipirigul
Mare,Burebista ”  cu suma de  10.000    lei .

-subcapitolul B Obiecte  ( proiecte) de investitii noi
      Se micsoreaza pozitia 1 „Asfaltare strada Varful Caleanu si Vf.Piatra alba cu suma de
102.000 lei.

-subcapitolul C –Alte cheltuieli de investitii 
 Dotari independente

     Se micsoreaza pozitia 1„ Achizitie echipament cosit si tuns iarba ” cu suma de 3.600 lei.
-subcapitolul C –Alte cheltuieli de investitii  
cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate

     Se micsoreaza pozitia 1 „ Studiu fezabilitate trotuare ” cu suma de 10.000 lei.
        Art.4. Valoarea totala a bugetului local pe anul 2016 se modifica de la 71.876.560  lei la
74.358.740 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 42.971.187 lei
la 47.992.337 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 Pop Ioan

 CARANSEBEŞ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
Data 25.10.2016                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI 
Nr. ...................                                                                      CARANSEBEŞ

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


