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   H O T Ă R Â R E A   nr.  118 / 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. 116/02.09.2019, referatul de aprobare al 

primarului orasului Geoagiu nr.  116 / 02.09.2019 prin care se propune rectificarea bugetului  local al 

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

119 / 02.09.2019,  

Având în vedere  ca a fost virată de către MDRAP suma de 52713,50 lei, aferentă cererii de 

plată din luna iulie 2019 pentru obiectivul de investiții ” Construire pod  pe Valea Homorodului spre 

scoala, in satul Homorod apartinator uat orasul Geoagiu, judetul Hunedoara”, iar potrivit dispozițiilor 

art. 14 alin. 4 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 

aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
In conformitate cu prevederile În conformitate cu dispoziţiile  art. 19 alin. (2) 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 18.343,00 mii lei,  conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi cuprinde: 

Sectiunea  de functionare:   9.762,28 mii lei 

Sectiunea de dezvoltare:     8.580,72 mii lei 

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

18.824,66 mii lei, şi cuprinde 

              Sectiunea de functionare    9.762,28 mii lei 

Sectiunea de dezvoltare      9.062,38 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 rectificat 

prin  HCL Geoagiu  nr.  113 / 30.08.2019, se aprobă următoarele influenţe: 

 Venituri                                                                                                                 +  52,71  mii lei 

- La cap. 42.02.65 finantarea programului national de dezvoltare locala                     +    52,71 mii lei 

 

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

prin  HCL Geoagiu  nr.  113 / 30.08.2019, se majorează cu suma de  52,71 mii lei, astfel: 

SURSA DE FINANTARE 

A INTEGRAL DE LA BUGET 

CHELTUIELI 

CAP.A 84.02 TRANSPORTURI 52,71 

Paragraful(clasificatia funcțională): A.84.03.01 DRUMURI  

71.01.01 52,71 
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   Art. 4.  Cheltuielile de capital se stabilesc în sumă totală de  9062,38 mii lei, conform anexei 

nr. 2 la prezenta hotărâre. 

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

Geoagiu  nr.  113 / 30.08.2019. 

     Art. 6.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

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

     Art. 7.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara;  

- Primarului oraşului Geoagiu;  

- Compartimentului Buget, Financiar,  

- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

 

Geoagiu, 03.09.2019 

            Preşedinte de  şedinţă                                                      Contrasemnează  Secretar  

              Ing. Mariș Simion                                                                  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 

 

 


