ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr.82/05.08.2011
privind rectificarea/modificarea bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din fonduri proprii
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba întrunit în şedinţa extraordinară;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea rectificării bugetului local şi a
bugetului finanţat integral sau parţial din fonduri proprii al oraşului Baia de Arieş ; raportul de specialitate al
serviciului financiar nr.3978/03.08.2011; adresa C.J.Alba nr.9627/III/D/2011 privind repartizarea pe unităţi
administrativ- teritoriale din judeţul Alba a sumelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru
susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală; referatul de necesitate întocmit de d-ul Jantea
Adrian, şef birou tehnic nr.3974/03.08.2011, cu privire la obiectivele de investiţii prioritare de realizat în oraşul Baia
de Arieş şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare; a prevederilor O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare; a prevederilor Legii
nr.286/2010, legea bugetului de stat pe anul 2011; a prevederilor H.G. nr. 212/2011, privind aprobarea programului de
interes naţional ,,Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice”; a Ordinului Ministerului
muncii, familiei şi protecţiei sociale nr.1156/2011, pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi
acordarea finanţării prin programul de interes naţional ,, Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane
vârstnice”; Ordinului nr. 246/2006 privind aprobarea standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de
îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice;
În temeiul prevederilor art.45 şi ale art.115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă rectificarea bugetului local, după cum urmează :
Mii lei
AN 2011

Trim.III

+300,0

+300,0

+30,0

+30,0

-300,0

-300,0

+300,0

+300,0

+2,0

+2,0

+4,0

+4,0

Art.200530 Obiecte de inventar

+1,0

+1,0

Art.710101 Construcţii

+45,0

+45,0

Art.710130 Alte cheltuieli de investiţtii

+6,0

+6,0

VENITURI
Cod.040204 Sume alocate de consiliul judetean pentru
echilibrarea bugetelor
Cod 07020202 Impozit pe teren de la persoane juridice
Cod.370203 Vărsăminte din sect. de funct.pentr. sect. de
dezv
Cod.370204 Vărsăminte din sect. de funcţionare
CHELTUIELI
Cap.540210 Evidenţa persoanei
Art.200530 Obiecte de inventar
Cap.67020306 Casa de cultura
Art.200103Incalzit, iluminat şi forta motrica

Cap.6802 Asistenta acordata persoanelor in vârsta

Art.510139 Transferuri din bug.locale si jud. pentru
functionarea unitde asistenta medico-sociale
Art.550113 Programe de dezvoltare –sect. de dezvoltare
Cap.700206 Iluminat public
Art.200103 Incalzit, iluminat si forta motrica
Cap.84020301 Drumuri si poduri
Art.2002 Reparatii curente
Art.200109 Materiale si prestari servicii cu caracter
functional
Art.710101Constructii
Art.710130 Alte active fixe
Cap.84020303 Strazi
710130 Alte active fixe

+30,0

+30,0

+75,0

+75,0

-7,0

-7,0

- 5,50
+5,50

- 5,50
+5,50

+60,0
+81,0

+60,0
+81,0

+33,0

+33,0

Art.2. Aproba rectificarea bugetului finantat inegral sau parţial din fonduri proprii ,după cum urmeaza:
Mii lei
Denumire indicatori
AN 2011
Trim.III
TOTAL VENITURI
Subventii pentru institutii publice
+105,0
+105,0
Varsaminte din sect.de funct.pentru sect. de dezv.
-75,0
-75,0
Varsaminte din sectiunea de functionare
+75,0
+75,0
TOTAL CHELTUIELI ( SECTIUNEA DE
FUNCTIONARE SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE)
Cap.68.10 Asistenta acordata persoanelor in
varsta
Art.2002 Reparatii curente
+30,0
+30,0
Art.710102 Masini, echipamente si mijloace de
+30,0
+30,0
transport
Art.710103 Mobilier, aparatura, birotica si alte
+45,0
+45,0
active corporale
Cap.7010 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
Art.200130 Alte bunuri si serv cu character
-0.6
-0.6
functional
Art.203004 Chirii
+0,6
+0,6
Art.3 Aproba modificarea listei de investiţii pe anul 2011.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţului Alba ;
Primarului or. Baia de Arieş;
Serv.financiar-contabil;
D.G.F.P. Alba ;
Biroului tehnic;
Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11voturi favorabile valabil exprimate, 1 „abţinere” din numărul de 13
consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Marca Eugen

Contrasemnează,
secretar, Bolunduţ Sultana

