ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară convocata de indata in
data de 14.12.2016,
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.31751 din 14.12.2016 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 74.470.060 lei
rectificat prin disp 1190/07.12.2016 lei astfel:
- se diminueaza subcap. 04.02.01 „Cote defalcate din impozitul pe venit” cu suma de 1.498.730 lei
- se majoreaza subcap. 04.02.04 „Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 406.000 lei
- 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 1.999.050 lei;
- se majoreaza subcap. 11.02.06 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale” cu suma de 925.000 lei
- se majoreaza capitolul 65.02 “Invatamant” cu suma de 885.300 lei prin majorarea titlului 10 cu
suma de 787.800 lei, majorarea titlului 20 cu suma 119.500 lei si diminuarea titlului 57 cu suma
22.000 lei;
- se majoreaza capitolul 68.02 “Asigurari si asistenta sociala” cu suma de 946.020 lei prin
majorarea titlului 10 cu suma de 235.500 lei si majorarea titlului 57 cu 710.520 lei.
Art.2 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2016 astfel:
- cap. 03.02 „Impozit pe venit” se majoreaza cu suma de 11.300 lei
- cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate” se diminueaza cu suma de 294.000 lei
- cap. 11.02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti” se
majoreaza cu suma de 17.000 lei;
- cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice” se majoreaza cu 2.730 lei
- cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activitati” se diminueaza cu suma de 250.350 lei
- cap. 30.02 „Venituri din proprietate” se diminueaza cu suma de 26.340 lei
- cap. 33.02 „Venituri din prestari servicii si activitati” se majoreaza cu suma de 27.140 lei
- cap. 34.02 „Venituri din taxe administrative,eliberari permise” se diminueaza cu suma de 30.000 lei
- cap. 35.02 „Amenzi, penalitati si confiscari” se diminueaza cu suma de 100.000 lei
- cap. 36.02 „Diverse venituri” se diminueaza cu suma de 215.750 lei
- subcap. 37.02.03 se majoreaza cu suma de 835.120 lei
- subcap 37.02.04 se diminueaza cu suma de 835.120 lei
- cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” se majoreaza cu suma de 6.920 lei

- cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat” se diminueaza cu suma de 7.558.000 lei
- se diminueaza cap. 51.02 „Autoritati publice” la titlului 10 cu suma de 20.730 lei, iar la titlul
20 au loc modificari intre aliniate ;
- se diminueaza cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” cu 5.830 lei prin diminuarea titlului
10 cu suma de 1.990 lei si a titlului 20 cu suma de 3.840 lei;
se diminueaza cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” titlului 10 cu suma de
19.410 lei iar la titlul 20 au loc modificari intre aliniate ;
- se majoreaza cap. 65.02 „ Invatamant” cu suma de 17.000 lei la titlul 10, iar la titlul 20 au loc
modificari intre aliniate ;
- se diminueaza cap. 66.02 „Sanatate” cu 8.386.200 lei la titlului 51;
- se majoreaza cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” cu suma de 1.830 lei la titlul 10;
- se majoreaza cap 68.02 „Asistenta sociala” cu suma de 9.930 lei prin diminuarea titlului 10 cu
suma de 15.070 lei si majorarea titlului 20 cu suma de 25.000 lei;
- se diminueaza cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” cu 12.190 lei la titlul 10,
iar la titlul 20 au loc modificari intre aliniate ;
- se majoreaza cap. 74.02 „Protectia mediului” cu suma de 40.000 lei la titlul 20 ;
- se diminueaza cap. 84.02 „Transporturi” cu suma de 33.750 lei prin diminuarea titlului 10 cu
suma de 43.750 lei si majorarea titlului 40 cu suma 10.000 lei iar la titlul 70 au loc modificari intre
aliniate.
Art.3 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 336/29.11.2016 astfel:
- cap. 30.10 „Venituri din proprietate” se majoreaza cu suma de 7.200 lei
- cap. 33.10 „Venituri din prestari servicii si activitati” se majoreaza cu suma de 1.281.090 lei
- cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” se majoreaza cu suma de 6.000 lei
- cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” se diminueaza cu suma de 8.386.200 lei
- subcap. 37.10.03 se diminueaza cu suma de 5.000 lei
- subcap 37.10.04 se majoreaza cu suma de 5.000 lei
- se diminueaza cap.66.10 cu suma de 7.091.910 lei prin diminuarea titlului 10 cu suma de 82.970 lei,
majorarea titlului 20 cu suma de 1.372.260 lei si diminuarea titlului 70 cu suma de 8.381.200 lei .
Art.4 Se aproba rectificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2016 ce face parte
integranta din prezenta hotarare astfel:
la capitolului 84.02-Transporturi
subcapitolul A Obiecte de investitii in continuare
- Se miscoreaza pozitia 4 „ Amenajare strazi Jupa ” cu suma de 9.000 lei.
subcapitolul C- Alte cheltuieli de investitii – c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate
- Se introduce pozitia 1– Studiu de fezabilitate reparatii capitale trotuare cu suma de 9.000 lei.
la capitolul 66.10 Sanatate ,
la subcapitolul B- obiective de investitii noi
Se micsoreaza pozitia 2 ” Modernizare corp A,recompartimentare interioara etaj 2,5,6,7,8,
refacere sarpanta, construitie statie de producere oxigen medical , aer comprimat si a retelei de fluide
medicale aferente , modernizarea blocului operator in conformitate cu normele ATI si ISU – faza I cu
suma de 8.442.200 lei.
La subcapitolul C- Alte cheltuieli de investitii –B) Dotari independente
- Se introduce pozitia 6 – Aparat de ecografie Doppler ( sistem de imagistica de diagnostic
ultrasunete ), cu suma de 56.000 lei.
- Se introduce pozitia 7 – Cuptor pentru histologie , cu suma de 5.000 lei.
Art.5. Valoarea totala a bugetului local pe anul 2016 se modifica de la 76.470.060 lei la
68.060.710 lei.
Art.6. Valoarea totala a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 se modifica de la 47.992.337 lei la 40.900.427 lei

Art.7 . Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului
Caransebes prin Directia Economica din cadrul Primariei municipiului Caransebes.
Art.8.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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L.S. Consilier Strejariu Filip Petru
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