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    H O T Ă R Â R E A   nr.  113 / 2019 

privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul  2019 
 
 

Consiliul Local al Orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

Avand in vedere   proiectul de hotărâre nr. 110/19.08.2019, referatul de aprobare al 

primarului orasului Geoagiu nr.  110 / 19.08.2019 prin care se propune rectificarea bugetului  local al 

orașului Geoagiu  pe  anul  2019, Raportul de specialitate al Compartimentului Buget Financiar nr. 

113/20.08.2019, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 

5929/27.08.2019, nr. 5943/27.08.2019 și nr. 5957/27.08.2019; 

Având în vedere  că prin OG nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2019, Anexa 4 – sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe 

anul 2019 a fost alocată orașului Geoagiu suma de 60,00 mii lei și reținând că s-au încasat sume din 

valorificarea unor bunuri din domeniul privat al orașului Geoagiu;  
In conformitate cu prevederile În conformitate cu dispoziţiile  art. 19 alin. (2) și art. 49 alin. 

(4) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
ale Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr.  50/ 2019 ; 

În baza prevederilore art. 129 alin (4) lit “a” si ale art. 139 alin. (3) lit. a din OG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ ; 

 

H O T A R A S T E 

 

Art.1 .   (1) Aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2019 care se 

stabileşte la venituri la suma de 18.290,29 mii lei,  conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi cuprinde: 

Sectiunea  de functionare:   9762,28 mii lei 

Sectiunea de dezvoltare:     8.528,01 mii lei 

         (2) Bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2019 se stabileşte la cheltuieli la suma de 

18.771,95 mii lei, şi cuprinde 

              Sectiunea de functionare    9762,28 mii lei 

Sectiunea de dezvoltare      9009,67 mii lei 

(3) Deficitul in suma de 481,66 mii lei reprezinta excedentul din anul anterior si este folosit in 

sectiunea de dezvoltare, astfel:   57,66 mii lei a fost utilizat in trim.I,  iar.suma de 424,00 mii lei va fi 

utilizată  in trim.II - IV. 

Art. 2.  La venituri, comparativ cu nivelurile prevăzute în bugetul local pe anul 2019 aprobat 

prin  HCL Geoagiu  nr.  72 / 31.05.2019, se aprobă următoarele influenţe: 

 Venituri                                                                                                                 +  83,85  mii lei 

- La cap. 11.02.06 sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale                   +  60,00  mii lei 

- La cap. 39.02.01 venituri din valorificarea unor bunuri                                                 +  23,85 mii lei 

   Art. 3.  Cheltuielile, comparativ cu nivelurile prevăzute  în bugetul local pe anul 2019 aprobat  

prin  HCL Geoagiu  nr. 72/31.05.2019, se majorează cu suma de  83,85 mii lei, astfel: 

SURSA DE FINANTARE 

A INTEGRAL DE LA BUGET 

VIRARI DE 

CREDITE 

CHELTUIELI 

CAP: A 51.02 AUTORITATI PUBLICE +5,00 0 

Paragraful(clasificatia funcțională): A.51.02.03   0 

71.01.03 +5,00 0 

CAP: A.67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE   25,00 

Paragraful(clasificatia funcțională): A.67.05.03  20,00 
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INTRETINERE GRADINI PUBLICE,PARCURI,ZONE 

VERZI,BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT 

20.30.30  10,00 

Paragraful(clasificatia funcțională): A.67.05.01 SPORT   

40.30  10,00 

Paragraful(clasificatia funcțională): A.67.50.00 ALTE 

SERVICII IN DOMENIILE CULTURII,RECREERII 

SI RELIGIEIE 

 5,00 

 

20.30.30  5,00 

CAP.A 70.02 LOCUINTE SERVICII SI 

DEZVOLTARE 

-5,00 56,85 

Paragraful(clasificatia funcțională): A.70.06.00 

ILUMINAT 

 25,10 

20.01.30  20,00 

71.01.01    5,10 

Paragraful(clasificatia funcțională): A.70.50.00 ALTE 

SERV.IN DUMENIUL 

LOCUINTELOR,SERVICIILOR SI DEZV. 

-5,00 31,75 

20.01.04  5,00 

20.30.30  10,00 

71.01.30 -5,00  

71.01.01  16,75 

CAP.A 84.02 TRANSPORTURI  2,00 

Paragraful(clasificatia funcțională): A.84.03.01 

DRUMURI 

 2,00 

71.01.01  2,00 

        Art. 4.  Cheltuielile de capital se stabilesc în sumă totală de  9009,67 mii lei, conform anexei nr. 2 

la prezenta hotărâre. 

         Art. 5. Celelalte capitole de venituri şi cheltuieli rămân în forma bugetului aprobat prin  HCL 

Geoagiu  nr. 72 / 31.05.2019. 

Art.6 .   (1)  Aprobă rectificarea bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii  pe anul 2019 se stabileşte la venituri in suma de 609,92 mii lei, iar la 

cheltuieli in suma de 610,90 mii lei, conform anexei nr.1, care face parte integrantă. 

(2) Deficitul în sumă de 982,54 lei reprezintă excentul din anul anterior şi este folosit in 

sectiunea de functionare.   

Art. 7.  La venituri, comparativ cu nivelurile prevăzute în bugetul local pe anul 2019 rectificat 

prin  HCL Geoagiu  nr.  95 / 31.07.2019, se aprobă următoarele influenţe: 

 Venituri                                                                                                       +  17,00 mii lei 

- La cap. 33.10.08 venituri din prestări servicii                                                       +  17,00  mii lei 

Art. 8.  Cheltuielile, comparativ cu nivelurile prevăzute  în bugetul local pe anul 2019 rectificat prin  

HCL Geoagiu  nr.  95 / 31.07.2019, se majorează cu suma de   17,00 mii lei, astfel: 

SURSA DE FINANTARE   CHELTUIELI Mii lei 

CAP: E  70.10. LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE 

PUBLICĂ 

17,00 

Paragraful(clasificatia functionala): E. 70.10.50 Alte servicii în 

domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 

17,00 

20.30.30 17,00 

         Art. 9. Celelalte capitole de venituri şi cheltuieli rămân în forma bugetului rectificat prin  HCL 

Geoagiu  nr. 95/31.07.2019. 
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Art. 10.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 11.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara;  

- Primarului oraşului Geoagiu;  

- Compartimentului Buget, Financiar,  

- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

 

Geoagiu, 30.08.2019 

            Preşedinte de  şedinţă                                                      Contrasemnează  Secretar  

              Dîncșorean Aurel                                                                jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 
 

 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 

 


