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HOTĂRÂREA nr.29/2020 
 

privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al  
 Municipiului Gheorgheni pe anul 2020  

 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 
în şedinţa extraordinară din data de  06 martie 2020,     
Având în vedere: 

− Referatul de aprobare  nr. 3723/2020  al Primarului Municipiului Gheorgheni,  
− Raportul de specialitate  nr. 3422/2020  al Direcţiei economice  din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni; 
− Raportul de specialitate  nr.3741/2020  al  Serviciului achiziţii publice, investiţii, 

programe şi proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Gheorgheni 

− H.C.L. nr.25/2020, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023, 

− H.C.L. nr.13/2020, respectiv H.C.L. nr.19/2020, privind  aprobarea angajamentelor 
legale din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice şi creditelor bugetare 
până la exercitarea bugetului iniţial pe anul 2020 

Luând în considerare: 
− Contractele de finanţare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală nr.:  

� 906/20.02.2018 – Ecologizarea Staţiunii Turistice Lacu Roşu şi dezvoltarea 
infrastructurii pentru turism – Etapa I, a) sistem de alimentare cu apă, b) 
sistem de canalizare menajeră,  

� 2749/15.11.2017 – Extindere şi modernizare reţea de canalizare menajeră în 
Municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita,  

� 1872/06.03.2018 – Reabilitarea şi modernizarea străzilor Dózsa György, 
Belchiei, Pescarilor, 

� 19221/24.12.2015 – Extindere prin mansardare Grădiniţă cu program 
prelungit Csodavilág, municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita; 

− Contractele de prestări servicii şi lucrări nr.:  
� 12409/07.09.2018 încheiat cu S.C. Pecta S.R.L. – Ecologizarea Staţiunii 

Turistice Lacu Roşu şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism – Etapa I, a) 
sistem de alimentare cu apă, b) sistem de canalizare menajeră  

� 11940/21.08.2019 încheiat cu S.C. Hidrotran S.R.L – Extindere şi 
modernizare reţea de canalizare menajeră în Municipiul Gheorgheni, judeţul 
Harghita  

� 11549/09.08.2019 încheiat cu S.C. Win FOR Trade S.R.L. – Reabilitarea şi 
modernizarea străzilor Dózsa György, Belchiei, Pescarilor, 

� 16158/11.11.2019 încheiat cu S.C. Tig-Rad System S.R.L. – Extindere prin 
mansardare Grădiniţă cu program prelungit Csodavilág, municipiul 
Gheorgheni, judeţul Harghita. 
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Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate constituite în cadrul Consiliului Local 
Gheorgheni: 

− Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri proprii –  
aviz înreg.  cu nr. 150/C/2020; 

− Dezvoltarea economico-socială, elaborarea politicii industriale si agrare, sprijinirea 
iniţiativei particulare, dezvoltare regională, turism – aviz înreg. cu nr.151/C/2020, 

− Urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură – aviz înreg. cu nr. 152/C/2020, 

− Învăţământ,  tineret, sport, agrement  – aviz înreg. cu nr. 153/C/2020, 
− Servicii publice –  aviz înreg. cu nr. 154/C/2020. 

În conformitate cu  prevederile: 
− Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
− Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
− Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
− O.UG. nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 

locală cu modificările ulterioare 
− Ordinului nr. 1.851/9.05.2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, cu modificările ulterioare O.U.G. nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene, cu modificarea ulterioară 

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.a) art.139, alin.(3), lit.a), 
coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   

 Art.1 –  Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Gheorgheni, la 
venituri, conform Anexei nr.1, după cum urmează:  
 A. Secţiunea de dezvoltare: 
 cod 42.02.65 Finanţarea programului naţională de dezvoltare locală 

mii lei 
1334,24 

 Art.2 –  Se aprobă rectificarea bugetului local  al Municipiului 
Gheorgheni,  la cheltuieli, conform Anexei nr.2, după cum urmează:  
 A. Secţiunea de dezvoltare: 
 Capitol 65.02 – Învăţământ 
  70 – cheltuieli de capital  447,4 
 Capitol 74.02 – Protecţia mediului 
  70 – cheltuieli de capital  763,7 
 Capitol 84.02 – Străzi 
  70 – cheltuieli de capital 123,14 
 Art.3 – Se aprobă  modificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2020, cu 
finanţare parţială sau integrală de la buget, conform Anexei nr.3 la prezenta. 
 Art.4 – Se aprobă  modificarea Structurii programului de investiţii publice locale,  
conform Anexei nr.4 la prezenta. 
 Art.5 – Se aprobă Bugetul general al U.A.T. Municipiul Gheorgheni – Anexa nr.5 la 
prezenta. 
 Art.6 – Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.7 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: Primarul 
Municipiului Gheorgheni, Direcţia economică, prin serviciile şi compartimentele acestora 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni. 
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  Art.8 –  (1) Prezenta hotărâre se comunică:  

a) Prefectului   Judeţului Harghita,  
b) Primarului Municipiului Gheorgheni, 
c) Direcţiei economice şi  Direcţiei tehnice  din cadrul aparatului de    

specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,  
d) Serviciului achiziţii publice, investiţii, programe şi proiecte din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Gheorgheni, 

e) unităţilor şi instituţiilor  publice subordonate Consiliului Local al 
Municipiului Gheorgheni prin grija  Direcţiei economice. 

 (2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului 
Gheorgheni prin: afişare la sediul U.A.T. Municipiul Gheorgheni – piaţa Liberăţii nr.27 –  
respectiv pe site-ul oficial al Municipiului Gheorgheni – www. gheorgheni.ro 
 
  
  
Gheorgheni,  la  data de 06 martie  2020 
 
 
 
 
 
 
  
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
           Erős Levente 
  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 


