
H O T Ă R Â R E A Nr.313/2010•••• 
privind rectificarea bugetului general al municipiului Deva  pe anul 2010 

 
 

Consiliul local al municipiului Deva, 
Judeţul Hunedoara 

 
 

            Examinând Raportul Primarului municipiului Deva prin care se propune 
aprobarea rectificarii Bugetului general pe anul 2010,   

Ţinând cont de Referatul Serviciului financiar, buget-contabilitate 
nr.34.942/2010, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, agricultură, raportul 
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe raportul Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public şi privat al 
municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, activităţi sportive şi 
de agrement, Comisia pentru sănătate, protecţia mediului înconjurător, protecţie socială, 
precum şi raportul Comisiei pentru servicii publice, comerţ, privatizare. 
  În baza Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2010, 

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2, ale art.20 lit.”c” şi ale art.49 din 
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul art.36 alin.2 lit.“b”, ale alin.4 lit.“a” şi ale art.45 alin.2 lit.“a” din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. - Aprobă utilizarea sumei de 50,00 mii lei din fondul de rezerva bugetară 
la dispoziţia Consiliului local pentru finanţarea activităţii de transport local. 

Art.2. - Aprobă Influenţele de rectificare ale Bugetului general, conform Anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Aprobă Bugetul local rectificat atât la partea de venituri, cât şi la partea 
de cheltuieli în valoare de 156.588,00 mii lei, precum şi lista de investiţii modificată, 
conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. - Aprobă Bugetul rectificat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii în valoare de 14.287,00 mii lei, precum şi lista de 
investiţii modificată, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

                                                           
•  Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru” şi 3  “abţineri”. 
 
 



Art.5. - Aprobă Bugetul rectificat al Casei de Cultura “Drăgan Muntean” în 
valoare de 496,00 mii lei, conform Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.6. - Aprobă Bugetul rectificat al Serviciului public local de asistenţă socială 
în valoare de 13.107,26 mii lei, conform Anexei nr.5 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.7. - Aprobă Bugetul rectificat al Serviciului comunitar pentru cadastru şi 
agricultură în valoare de 5.591,00 mii lei, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.8. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia 
management, resurse umane şi economice, relaţii publice prin Serviciul financiar, buget-
contabilitate. 

Art.9. - Prezenta hotărâre se comunică : 
- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara; 
- Primarului municipiului Deva; 
- Direcţiei management, resurse umane şi economice, relaţii publice; 
- Direcţiei tehnice; 
- Serviciului financiar, buget – contabilitate. 

 
     
 

       Deva, 28  octombrie 2010 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

Consilier,                                                                           Secretar, 
  Nicolae Dorin Oană                             Augustin Socol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


