
             ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
     CONSILIUL LOCAL 

                                                                 HOTĂRÂRE

   Consiliul  Local  al  municipiului  Caransebeş,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
29.11.2016,
    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 nr.30165 din 22.11.2016 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 74.358.740 lei
aprobat prin HCL 314/25.10.2016  lei astfel:

-se  majoreaza  subcap.39.02.03  ,,Venit  din  vanzarea  locuintelor  const.  din  fondul
statului” cu suma de 9700 lei.
      - se majoreaza subcap.39.02.07 „Venituri din vânzarea unor bunuri apartinand domeniului
privat al statului sau unitatilor administrativ teritoriale ”cu suma de 270.300 lei
     - se majoreaza subcap. 37.02.03 cu suma de 280.000 lei
     - se diminueaza subcap 37.02.04 cu suma de 280.000 lei

- capitolul 68.02 se majoreaza cu suma de 280.000 lei prin majorarea titlului 10 cu suma
de 85.000 lei si majorarea titlului 57 cu suma de 195.000 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 47.992.337 lei
aprobat prin  prin HCL 314/25.10.2016  astfel:
          -  la capitolul 67.10 au loc modificari intre aliniatele titlului 10 si a  titlului 20.

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

la capitolul 66.10 Sanatate, 
la subcapitolul B- obiective  de investitii  noi
Se redenumeste obiectivul de investitii  reparatii  capitale si  reabilitare etaj  7 si  8 la

SMUC, in obiectiv de investitii Modernizare corp A, recompartimentare interioara a etajelor
2.5.6.7.8,  refacerea  sarpanta,  constructia   statiei  de  producere  oxigen  medicinal,  aer
comprimat si a retelelor de fluide medicinale aferente, modernizarea a blocului operator in
conformitate cu normele ATI(faza 1).

Art.4. Valoarea totala a bugetului local pe anul 2016 se modifica de la 74.358.740 lei la
74.638.740 lei.

Art.5.  Valoarea  totala  a  bugetului  centralizat  al  institutiilor  publice  si  activitatilor



finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 nu se modifica .
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.
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