ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
SIMERIA

H O T Ă R Â R E A NR. 72/2020
privind rectificarea bugetului de autofinanțate al orașului Simeria, pe anul 2020
Consiliul local al orașului Simeria, județul Hunedoara, întrunit în ședință extraordinară convocată
de îndată în data de 02 septembrie 2020;
Examinând propunerile cuprinse în Referatul de aprobare cu privire la rectificarea bugetului de
autofinanțate al orașului Simeria pe anul 2020, prezentat de domnul primar Rîșteiu Emil-Ioan și
înregistrată la Primăria Orașului Simeria sub nr.9.706 din 28.08.2020;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.74/2020 privind rectificarea bugetului de autofinanțate al
orașului Simeria pe anul 2020;
Luând în considerare raportul Direcției Economice a aparatului de specialitate al Primarului
orașului Simeria, înregistrat sub nr. 9.733 din 31.08.2020, precum și avizul favorabil rezultat din raportul
Comisiei Buget-Finanțe a Consiliului local al orașului Simeria nr.9.935 din 02.09.2020;
Având în vedere analiza execuției bugetare la luna septembrie 2020 și plățile care urmează a fi
efectuate în cursul trimestrului III 2020;
Ținând seama de H.C.L. nr.14/2020 privind aprobarea bugetului de autofinanțate al orașului
Simeria, pe anul 2020 și de H.C.L. nr.71/2020 privind rectificarea bugetului Centrului de Cultură și
Creație al Orașului Simeria;
În temeiul dispozițiilor art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.129, alin.2, lit.,,b'' și alin.4, lit,,a” și art.139,
alin.3, lit,,a'' din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 - Se rectifică bugetul de autofinanțate al orașului Simeria pe anul 2020, Secțiunea
Funcționare, pe trimestrul III, după cum urmează:
La partea de VENITURI:
a). Prin MAJORARE cu suma de 227 mii lei, la capitolul 30.10.05.30 - ,,Venituri din concesiuni
și închirieri”;
b). Prin DIMINUARE cu suma de 185 mii lei, la capitolul 37.10.50 - ,,Alte transferuri voluntare”.
La partea de CHELTUIELI:
a). Prin MAJORARE cu suma de 227 mii lei, la capitolul 67.10.03.30 - ,,Centru Cultural” la
următoarele articole:
- art.20.01.01 - ,,Furnituri de birou”, cu suma de 0,5 mii lei;
- art.20.01.02 - ,,Materiale pentru curățenie!, cu suma de 8,5 mii lei;
- art.20.01.03 - ,,Încălzit, iluminat și forță motrică”, cu suma de 47,30 mii lei;
- art.20.01.04 - ,,Apă, canal și salubritate”, cu suma de 24 mii lei;
- art.20.02 - ,,Reparații curente”, cu suma de 52 mii lei;
- art.20.05.30 - ,,Alte obiecte de inventar”, cu suma de 20 mii lei;
- art.20.30.30 - ,,Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, cu suma de 74,70 mii lei
b). Prin DIMINUARE cu suma de 185 mii lei, la capitolul 67.10.03.30 - ,,Centru Cultural”, la
articolul 20.30.30 - ,,Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.
Art. 2 – Se aprobă Influențele rectificării bugetului de autofinanțate al Orașului Simeria, pe anul
2020, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-2Art.3 - Hotărârea nr.14/2020 privind aprobarea bugetului de autofinanțate al orașului Simeria pe
anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023, se modifică potrivit prezentei hotărâri.
Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică a
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Simeria.
Art.5 - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul
Hunedoara, Secția Contencios Administrativ.
Art.6 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare, se comunică Primarului
orașului Simeria, Direcției Economice a aparatului de specialitate al Primarului orașului Simeria și
Instituției Prefectului Județului Hunedoara.

Simeria, 02 septembrie 2020

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
Cons. STOICA GHEORGHE
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL ,
jr. Nicolae-Adrian Todor

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului local al orașului Simeria
convocată de îndată pentru data de 02 septembrie 2020 prin vot deschis, cu 11 voturi ,,pentru''.

