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   H O T Ă R Â R E A  nr.  77 / 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. 81/15.07.2020, referatul de aprobare al primarului 

orasului Geoagiu nr.  82 / 15.07.2020 prin care se propune rectificarea bugetului  local al orașului 

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

80/15.07.2020; 

Reținând ca a fost virată suma de 648,15 mii lei pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina 

persoanelor care intră pe teritoriul României din zonele afectate de COVID-19, conform prevederilor 

stabilite prin ordin al ministrului sănătății și suma de 30,64 mii lei pentru cheltuielile cu alocația de hrană 

și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice, aflat in izolare preventivă 

la locul de muncă,  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 21.406,78  mii lei,  conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre şi cuprinde: 

Sectiunea  de functionare:   12.191,35  mii lei 

Sectiunea de dezvoltare:        9.215,43  mii lei 

         (2) Bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2020 se stabileşte la cheltuieli la suma de 22.189,04  

mii lei, şi cuprinde 

              Sectiunea de functionare    12.191,35 mii lei 

Sectiunea de dezvoltare        9.997,69  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.  76 / 09.07.2020, se aprobă următoarele influenţe: 

           Venituri                                                                                                          + 678,79 mii lei 

- la cap. 42.80.00   Subventii de la bugetul de stat pt.decontarea chelt.cu carantina   + 648,15 mii lei 

- la cap. 43.41.00 Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și cu  

indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice, aflat in 

izolare preventivă la locul de muncă                                                                               +  30,64 mii lei 

       

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

HCL Geoagiu  nr.  76 / 09.07.2020, se majorează cu suma de  678,79 mii lei, astfel:   

SURSA DE FINANTARE 

A INTEGRAL DE LA BUGET 

CHELTUIELI 

Mii lei 

CAP.A.51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE  

Paragraful(clasificatia functionala): A.51.01.03 AUTORITATI EXECUTIVE 678,79 

20.30.30 648,15 

51.01.76.00 30,64 
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Art. 4. Celelalte capitole de venituri şi cheltuieli rămân în forma bugetului aprobat prin  HCL 

Geoagiu  nr.  76/ 09.07.2020. 

 

      Art. 5.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

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

 

      Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara; Primarului oraşului Geoagiu; Compartimentului 

Buget, Financiar, Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

 

 

Geoagiu, 16.07.2020 

        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 

 


































