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   H O T Ă R Â R E A  nr.  74 / 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. 76/24.06.2020, referatul de aprobare al primarului 

orasului Geoagiu nr.  77 / 24.06.2020 prin care se propune rectificarea bugetului  local al orașului 

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

77/24.06.2020, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 4655/25.06.2020, nr. 

4662/25.06.2020 și nr. 4668/25.06.2020; 

Reținând ca a fost virată suma de 118,80 mii lei pentru decontarea cheltuielilor pentru  lucrările 

de construire a sistemului public de canalizare in satul Cigmău, în cadrul PNDL,   precum și suma de 

8,41 mii lei pentru indemnizatii   aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportive în 

cadrul Clubului Sportiv al orasului Geoagiu se impune rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu 

pe anul 2020,  
In conformitate cu prevederile 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 2020, nr.  5/ 2020; 
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 20.635,84  mii lei,  conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre şi cuprinde: 

Sectiunea  de functionare:   11.612,56  mii lei 

Sectiunea de dezvoltare:        9.023,28  mii lei 

         (2) Bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2020 se stabileşte la cheltuieli la suma de 21.418,10  

mii lei, şi cuprinde 

              Sectiunea de functionare    11.612,56 mii lei 

Sectiunea de dezvoltare        9.805,54  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.  69 / 19.06.2020, se aprobă următoarele influenţe: 

           Venituri                                                                                                          + 118,80 mii lei 

- la cap. 42.65 Finantarea Programului  National de Dezvoltare Locala         +  118,80 mii lei  

       

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

HCL Geoagiu  nr.  69 / 19.06.2020, se majorează cu suma de  118,80 mii lei, astfel:   

SURSA DE FINANTARE 

A INTEGRAL DE LA BUGET 

CHELTUIELI 

Mii lei 

CAP.A.74.02 PROTECTIA MEDIULUI + 118,80 

Paragraful(clasificatia fuctionala): A.74.02.06 CANALIZAREA SI TRATAREA 

APELOR REZIDUALE 

 

71.01.01 +118,80 

     Art. 4.  Cheltuielile de capital se stabilesc în sumă totală de  9.805,54  mii lei, conform anexei nr. 

2 la prezenta hotărâre. 

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  1.000,66 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 

1.045,52 mii lei.  



2 

 

 
 

 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 

 

- 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.  69/19.06.2020, se aprobă următoarele influenţe: 

 Venituri                                                                                                        +  8,41  mii lei 

- La cap. 42.10.81  sume alocate pentru indemnizatii   aferente 

suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva                                       +   8,41 mii lei 

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

Geoagiu  nr.  69/19.06.2020,  se majorează cu suma de 8,41  mii lei, astfel: 

SURSA DE FINANTARE   CHELTUIELI   -   Mii lei 

CAP: G. 67.10 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 8,41 

Paragraful(clasificatia functionala): G. 67.10.05.01 Sport  

10.01.01 8,41 

 

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

Geoagiu  nr.  69/ 15.06.2020. 

      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, 26.06.2020 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                           Contrasemnează  

           Zaharie Nicolae                                                                             Secretar General 

                                                                                                                    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 

 



         ROMÂNIA 
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Nr. DENUMIREA OBIECTIVULUI  SI A ALTOR Valoare totala Din care finantat Capitol de

crt. CHELTUIELI DE CAPITAL ( mii lei ) in anul 2020 cheltuieli

I

1 Proiecte, studii de fezabilitate, alte active fixe                       107,09     2,87                     70.02

2 Amenajare zona de agrement raul Mures 32,13 32,13                   70.02

3

Construire pod  pe Valea Homorodului spre scoala, in 

satul Homorod apartinator uat orasul Geoagiu, judetul 

Hunedoara
                      364,78     108,34                 84.02

4

Crearea de facilități pentru recreere și agrement în 

stațiunea Geoagiu – Băi” 
                   2.649,60     2.148,10              67.02

5

Reabilitare Școală Primară, sat Homorod – zona Joseni, 

oraş Geoagiu, judeţul Hunedoara
                      160,00     6,80                     

65.02

6

Înfiintarea centrului de zi si a unitatii de ingrijire la 

domiciliu pentru persoanele varstnice din orasul Geoagiu 1.261,28 1.153,45              68.02

7

Reabilitare termica Casa de Cultura Ioan Budai Deleanu 

din orasul Geoagiu 3.094,51 2.008,57              67.02

8 Reabilitare teren de sport Geoagiu – Băi 472,62 464,70                 67.02

9 Baza sportiva Geoagiu 886,92 8,00                     67.02

215,05                 70.02

630,15                 74.02

11

Reabilitare modernizare strazii Oras geoagiu -sat 

A.Vlaicu 2.630,23 1.474,41              84.02

12

Scoala pentru copii cu risc educational din Orasul 

Geoagiu,SCOR 2016 1.092,57 916,09                 65.02

13

Centru comunitar multifunctional pentru asigurarea unor 

servicii de ingrijire personala 576,58 527,03                 68.02

14

Construire pod pe raul Geoagiu spre acces cartier 

romi,apartinator uat orasul Geoagiu,jud.Hunedoara 2.231,14 69,85                   84.02

15

Locuinte pentru tineri destinate inchirierii,oras Geoagiu 

jud.hunedoara -bransamente gaz si curent 7.380,02 40,00                   70.02

9.805,54             

Geoagiu, 26.06.2020 

Preşedinte de  şedinţă Contrasemneaza 

Zaharie Nicolae Secretar General

 Jr. Cimpoeşu Maria

TOTAL

10

Alimentare cu apa si canalizare in satul Cigmau Oras 

Geoagiu,jud.Hunedoara 2.867,65

 Anexa nr. 2 la HCL Geoagiu nr.  74/2020

PROGRAMUL 

obiectivelor de investitii pe anul 2020

LUCRARI IN CONTINUARE


