
 

 
 

 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  95 / 2020 

privind rectificarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul  2020 
 

Consiliul Local al Orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

Avand in vedere   proiectul de hotărâre nr. 100/28.08.2020, referatul de aprobare al primarului 

orasului Geoagiu nr.  101 / 28.08.2020 prin care se propune rectificarea bugetului  local al orașului 

Geoagiu  pe  anul  2020, precum și raportul de specialitate al Compartimentului Buget, Financiar nr. 

98/28.08.2020; 

Reținând ca a fost virată suma de 6,71 mii lei pentru indemnizatii   aferente suspendarii temporare 

a contractului de activitate sportivă în cadrul Clubului Sportiv al orasului Geoagiu,  a fost alocată suma de 

57,00 mii lei pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale special integrati in  Invatamantul 

de masa, ne-au fost reduse alocarile financiare cu suma de 7,50 mii lei  pentru plata stimulentelor 

educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii  participarii la inv.prescolar, s-a 

incasat suma de 5,00 mii lei din amenzi, peste valoarea previzionată,  și desemenea, este necesară virarea 

de credite bugetare pentru a se asigura fondurile pentru buna functionare a instituției,  se impune rectificarea 

bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2020,  
In conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), 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 
2020, nr.  5/ 2020, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 135/2020 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri 
bugetare; 

În baza prevederilor 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 2020 care se stabileşte 

la venituri la suma de 21.743,13  mii lei,  conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre şi cuprinde: 

Sectiunea  de functionare:   12.244,75 mii lei 

Sectiunea de dezvoltare:        9.498,38 mii lei 

         (2) Bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2020 se stabileşte la cheltuieli la suma de 22.525,39  

mii lei, şi cuprinde 

              Sectiunea de functionare    12.244,75 mii lei 

Sectiunea de dezvoltare       10.280,64  mii lei 

(3 Deficitul in suma de 782,26 mii  lei reprezinta excedentul din anul anterior si este folosit in 

sectiunea de dezvoltare  782,26 mii lei,  va fi utilizat in trim. I. 

Art. 2.  La venituri, comparativ cu nivelurile prevăzute în bugetul local pe anul 2020 aprobat prin  

HCL Geoagiu  nr.  91 / 17.08.2020, se aprobă următoarele influenţe: 

           Venituri                                                                                                          +  54,50  mii lei 

- La cap. 11.02.01  Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentralizate 

la nivelul comunelor,oraselor,mun.si sect.Bucuresti                                               + 49,50   mii lei 

- La cap. 35.02.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate 

potrivit dispozițiilor legale                                                                                       +  5,00  mii lei 

     Art. 3.  Cheltuielile, comparativ cu nivelurile prevăzute  în bugetul local pe anul 2020 rectificat prin  

HCL Geoagiu  nr.  91 / 17.08.2020, se majorează cu suma de  54,50 mii lei, astfel:   

SURSA DE FINANTARE 

A INTEGRAL DE LA BUGET 

CHELTUIELI 

Mii lei 

CAP.54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE + 5,00 

Paragraful(clasificatia functionala): A.54.50.00 ALTE SERVICII PUBLICE 

GENERALE 

 

10.01.12 + 5,00 

CAP.A.65.02 INVATAMANT + 49,50 
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Paragraful(clasificatia fuctionala): A.65.50.00 ALTE CHELT IN DOMENIUL 

INVATAMANTULUI 

 

57.02.03 -7,50 

Paragraful(clasificatia functionala): A.65.03.02 INVATAMANT PRIMAR  

57.02.01 + 22,00 

Paragraful(clasificatia functionala): A.65.04.01 INVATAMANT SECUNDAR 

INFERIOR 

 

57.02.01 +23,00 

Paragraful(clasificatia fuctionala): A.65.04.02 INVATAMANT SECUNDAR 

SUPERIOR 

 

57.02.01 + 12,00 

 

Art. 4.   Se aprobă virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare, 

după cum urmează:  

SURSA DE FINANTARE 

A INTEGRAL DE LA BUGET 

VIRARI DE 

CREDITE 

CAP.A.51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE -173,00 

10.01.01 -166,00 

20.01.05 - 2,00 

20.06.02 - 5,00 

CAP.54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE + 2,00 

Paragraful(clasificatia functionala): A.54.50.00 ALTE SERVICII 

PUBLICE GENERALE 

 

20.01.05 + 2,00 

CAP.A.67.02  CULTURA,RECREERE SI RELIGIE + 13,00 

Paragraful(clasificatia fuctionala): A.67.03.07 CAMINE 

CULTURALE 

 

20.02 + 13,00 

CAP.A.68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA + 88,00 

Paragraful(clasificatia fuctionala): A.68.05.02  ASISTENTA 

SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE 

 

57.02.01 + 88,00 

CAP.A.84.02 TRANSPORTURI + 70,00 

Paragraful(clasificatia fuctionala): A.84.03.03 STRAZI  

20.02 + 70,00 

 

Art. 5.  (1) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

pe anul 2020 se stabileşte la venituri in suma de  1.017,45 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 1.062,31 mii 

lei. - deficitul în sumă de   – 44,86 mii  lei reprezintă excentul din anul anterior şi este folosit in sectiunea de 

functionare. Excedentul din anul anterior în suma totală de  44,86 mii lei se compune din excedentul UAT 

Orasul Geoagiu – 15,74 mii lei și Liceul Tehnologic Agricol Geoagiu – 29,12 mii lei. 

(2) La venituri, comparativ cu nivelurile prevăzute în bugetul local pe anul 2020 rectificat prin  HCL 

Geoagiu  nr.  89/03.08.2020, se aprobă următoarele influenţe: 

 Venituri                                                                                                        +  6,71  mii lei 

- La cap. 42.10.81  sume alocate pentru indemnizatii   aferente 
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suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva                                       +  6,71 mii lei 

(3) Cheltuielile, comparativ cu nivelurile prevăzute  în bugetul local pe anul 2020 rectificat prin  HCL 

Geoagiu  nr.  89/03.08.2020,  se majorează cu suma de  6,71  mii lei, astfel: 

SURSA DE FINANTARE   CHELTUIELI   -   Mii lei 

CAP: G. 67.10 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 6,71 

Paragraful(clasificatia functionala): G. 67.10.05.01 Sport  

10.01.01 6,71 

 

Art. 6. Celelalte capitole de venituri şi cheltuieli rămân în forma bugetului aprobat prin  HCL Geoagiu  

nr.  91/ 17.08.2020. 

       

Art. 7.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

     

  Art. 8.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara; Primarului oraşului Geoagiu; Compartimentului 

Buget, Financiar, Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

Geoagiu,  01.09.2020 

 
        Preşedinte de  şedinţă                                                                           Contrasemnează  

           Dîncșorean Aurel                                                                               Secretar General 

                                                                                                                       jr. Cimpoeşu Maria 
 
 
 
 
 
 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  12  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 12, cvorum necesar: 8 

 


