ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORASTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 238 /2018
privind aprobarea rectificării bugetului instituŃiilor publice
finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2018

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.244/2018, raportul primarului
nr.13785/25.09.2018, raportul DirecŃiei economice nr.13786/25.09.2018 şi raportul de avizare al
comisiei economice,
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art.36, alin.4, lit.a şi art.45, alin.(2) din Legea administraŃiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se aprobă rectificarea bugetului instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din
venituri proprii prin majorare, cu suma de 150,00 mii lei, astfel :
La partea de venituri se majorează capitolul 4310 „SubvenŃii de la alte administraŃii”
cu suma de 150,00 mii lei, şi anume subcapitolul 431009 „SubvenŃii pentru instituŃii publice” cu
suma de 50,00 mii lei şi subcapitolul 431010 „SubvenŃii din bugetele locale pentru finanŃarea
cheltuielilor curente din domeniul sănătăŃii” cu suma de 100,00 mii lei,
La partea de cheltuieli,
- se majorează capitolul 6610 „Sănătate”, subcapitolul 66100601 „Spitale generale” cu suma
de 100,00 mii lei şi anume la titlul 20 „Bunuri şi servicii”, art.2002 „ReparaŃii curente”;
- se majorează capitolul 6710 „Cultură, recreere şi religie”, subcapitolul 67100501 „Sport”
cu suma de 50,00 mii lei şi anume la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, articolul 1001 „Cheltuieli
salariale în bani”.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi directorul economic
al Primăriei municipiului Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara
- AJFP Hunedoara
- Primarului municipiului Orăştie
- DirecŃiei economice
- Spitalului Municipal Orăştie
- Clubului Sportiv Municipal „Dacia Orăştie 2010”.

Orăştie, 27.09.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 27 septembrie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (12 prezenŃi).

