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HOTĂRÂREA nr.49/2020 

 

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

 

 

 
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 
în şedinţa extraordinară din data de  20 martie 2020, 
Având în vedere: 

− Referatul de aprobare  nr.4380/2020  al Primarului Municipiului Gheorgheni,  
− Raportul de specialitate  nr. 4381/2020  al Direcţiei economice  din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni; 
− Raportul de specialitate   nr. 4374/2020 al Serviciului achiziţii publice, investiţii, 

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

− Adresa nr. 6172/19.03.2020 a preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita – 
înregistrată la Municipiul Gheorgheni cu nr.4326/2020,  

− Dispoziţia nr.235/2020, privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Municipiului  Gheorgheni, pe anul 2020,  prin virări de credite în cadrul 
aceluiaşi capitol bugetar 

− H.C.L. nr.111/2010, privind aprobarea preluării managementului asistenţei 
medicale al Spitalului Municipal Gheorgheni de către Consiliul Local 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, 
rectificată prin H.C.L. nr.29/2020 

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. 240/C/2020; 

− Sănătate, cultură, protecţie socială, culte, relaţii cu oraşele înfrăţite – aviz înreg. cu 
nr. 241/C/2020, 

Luând în considerare prevederile Decretului Preşedintelui României nr.195/2020, 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, 
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; 
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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
– mii lei – 

 Art.1 –  Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Gheorgheni, la venituri, 
conform Anexei nr.1, după cum urmează:            
 A. Secţiunea de funcţionare:  
 cod 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia  
    Consiliului  Judeţean 

 
100,00 

 cod 37.02.03  Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 
       finantarea sectiunii de dezvoltare 

 
-92,50 

 B. Secţiunea de dezvoltare:  
 cod 37.02.04  Varsaminte din sectiunea de functionare 92,50 
 Art.2 –  Se aprobă rectificarea bugetului local  al Municipiului Gheorgheni,  la 
cheltuieli, conform Anexei nr.2, după cum urmează:   
 A. Secţiunea de funcţionare:  
 Capitol 66.02  Sănătate  
 51 –  Transferuri  
    51.01.24 

 
7,50 

 B. Secţiunea de dezvoltare:  
 Capitol 66.02 Sănătate  
 51.02.22 Tranferuri de la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 
comunicatii in urgenta in sanatate: 

 
 
92,50 

 Art.3 –  Se aprobă rectificarea bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate 
integral din venituri proprii si subvenţii, la venituri, conform Anexei nr.3, după cum 
urmează:  
 A. Secţiunea de funcţionare:  

 cod 43.10.10 – Subvenţii din bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii    

 
7,50 

 B. Secţiunea de dezvoltare:  
 cod 43.10.14 - Sume din bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii 92,50 
 Art.4  – Se aprobă rectificarea bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate 
integral din venituri proprii si subvenţii,  la cheltuieli, conform Anexei nr.4, după cum 
urmează:   

 A. Secţiunea de funcţionare:  

 Capitol 66.10  Sănătate  
 20- bunuri şi servicii 
  20.04.04 

 
7,50 

 B. Secţiunea de dezvoltare:  
 Capitol 66.10 Sănătate  
 70 Cheltuieli de capital 
    71.01.02 

 
92,50 

 Art.5 – Se aprobă  rectificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2020, cu 
finanţare parţială sau integrală de la buget, conform Anexei nr.5 la prezenta. 
 Art.6 – Se aprobă modificarea Structurii programului de investiţii publice locale,  
conform Anexei nr.6 la prezenta. 
 Art.7 – Se aprobă Bugetul general al U.A.T. Municipiul Gheorgheni – Anexa nr.7 la 
prezenta. 
 Art.8 – Anexele nr. 1 – 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.9 – 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.10 –  (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) Spitalului Municipal 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 20  martie 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
           Erős Levente 
  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 
 


