ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI LUPENI

HOTĂRÂREA nr. 135/ 2019
pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2019

hotărârea a fost aprobată prin vot liber exprimat cu unanimitate de voturi

Consiliul Local al Municipiului Lupeni,
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 47/ 25.04.2019 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2019;
Examinând Raportul nr. 14.908/ 11.12.2019 al Primarului Municipiului Lupeni, domnul Lucian Marius Resmeriță prin care propune rectificarea
Bugetului local pentru anul 2019, a Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru anul 2019;
Rectificarea Bugetului local este necesară în contextul în care Municipiului Lupeni, prin adresa nr. HDG_STZ 4770/ 02.12.2019, i-a fost diminuată
suma alocată din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor (cod 11.02.02) în trimestrul IV 2019;
Văzând:
- Raportul nr. 14.908/ 11 decembrie 2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni;
- Raportul nr. 15.174/ 16 decembrie 2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni în plenul ședinței;
- Raportul nr. 15.175/ 16 decembrie 2019 prezentat de Serviciul Achiziţii, Investiţii, Lucrări, Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni;
Luând în considerare avizul Comisiei nr. 1 pentru Activităţi Economico – financiare, Agricultură, al Comisiei nr. 2 pentru Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, al Comisiei nr. 3 pentru Învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte şi al Comisiei nr. 4 Comisia
juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţie copii;
Analizând execuția bugetară dar și propunerile Centrelor de execuție bugetară din învățământ, pentru asigurarea creditelor bugetare până la sfârșitul
anului dar mai ales încasarea de către Liceul Teoretic „Mircea Eliade Lupeni” a sumei de 10 mii lei la indicatorul de venituri 42.70 - Subvenții de la bugetul de
stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în vederea susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN, pentru Proiectul
„Bahtalo! Împreună combatem sărăcia” precum și în urma analizei execuției bugetare la data de 10.12.2019;
Ţinând cont de prevederile art. 19, art. 48 alin. (1) , art 49 alin. (4) și art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. ”a” şi art. 139 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 (1) Se aprobă rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 2019 prin majorarea bugetului la venituri cât și la
cheltuieli cu suma de 780,22 mii lei, astfel încât totalul bugetului să fie de 40.876,35 mii lei la venituri și 43.375,48 mii lei la cheltuieli,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) La venituri se majorează cu suma de 780,22 mii lei;
(3) La cheltuieli se majorează cu suma de 780,22 mii lei astfel:
Secțiunea de funcționare se micșorează cu 10,00 mii lei
-cap. 51.02 Autorități publice și acțiuni externe se majorează cu 55,00 mii lei
-cap. 65.02 Învățământ se diminuează cu suma de 10,00 mii lei
-cap. 67.02 Cultură, recreere și religie se diminuează cu 120,00 mii lei
-cap. 74.02 Protecția mediului se majorează cu 65,00 mii lei
Secțiunea de dezvoltare se majorează cu 790,22 mii lei
-cap. 84.02 Transporturi se majorează cu 790,22 mii lei
Art. 2 (1) Se aprobă rectificarea bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii prin
majorarea bugetului la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 10 mii lei, astfel încât totalul bugetului să fie de 39.734,43 mii lei la venituri și
43.809,12 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) La venituri se majorează cu suma de 10 mii lei;
(3) La cheltuieli se majorează cu suma de 10 mii lei astfel:
Secțiunea de dezvoltare se majorează cu 10,00 mii lei
-cap. 65.02 Învățământ se majorează cu suma de 10,00 mii lei;
Art. 3 – În urma includerii sumei de 790,22 mii lei în capitolul Transporturi al secțiunii de dezvoltare Programul de investiții publice
pe anul 2019 al Municipiului Lupeni se modifică având forma prezentată în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art. 4 – Hotărârea poate fi atacată conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara în vederea exercitării controlului cu privire la
legalitate, adusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Lupeni şi Direcţia Economică iar la cunoştinţă publică prin grija Secretarului
General al Municipiului Lupeni.
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