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PROIECT 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al orașului Techirghiol pentru anul 2020 

 

 

 Consiliul Local al orașului Techirghiol,  întrunit in ședința extraordinara din 18.11.2020, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian,  

            Având în vedere: 

- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, 

- Prevederile art.39, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

actualizată,  

- Prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, 

- H.C.L. nr. 35/24.02.2020 privind Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al oraşului 

Techirghiol pentru anul 2020, 

 Văzând prevederile art.  129, alin. 1, alin. 2, lit. b şi alin.4 , lit.a  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, 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 de Venituri şi Cheltuieli al oraşului Techirghiol 

pentru anul 2020,  conform anexelor – parte integranta la prezenta. 

 

Art.2 – Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituțiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 

INIȚIATOR 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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NR. 19315 / 12.11.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al orașului Techirghiol pentru anul 2020 

 

 

1) Prin adresa nr.18456/29.10.2020 inaintata de catre Parohia II Techirghiol se solicita un 

ajutor financiar in suma de 24.000,00 lei.Suma solicitata reprezinta un rest de plata pentru clopotul 

achizitionat in baza contractului de furnizare atasat la prezentul raport;   

 

2) Prin adresa nr.19240/11.11.2020 inaintata de catre Liceul Teoretic Emil Racovita   

Techirghiol se solicita suplimentarea bugetului pe anul 2020, la sectiunea de dezvoltare- investitii 

cu suma de 80.000,00 lei. Suma solicitata va face obiectul achizitionarii(furnizare,transport,montaj 

si garantie) usilor  de la salile de clasa din corpul C7 in cuantum de 50.000,00 lei iar diferenta in 

cuantum de 30.000,00 lei va fi utilizata pentru acoperirea tuturor costurilor necesare bransarii 

temporare a institutiei de invatamant la agent de incalzire gaz natural (proiectare, avizare,executie 

si inchirierea unei  butelii de gaz pana la bransarea la reteaua orasului); 

 

3) Prin referatul nr.19305/12.11.2020 inaintat de Serviciul Urbanism din cardul Primariei 

Techirghiol se solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 dupa cum 

urmeaza: 

- introducerea in lista de investitii pe anul 2020 a obiectivului -Documentatie tehnica-proiectare, 

asistenta tehnica din partea proiectantului si a detaliilor de executie la obiectivul de investitii-

Construire Parc Auto pentru Directia de Gospodarire Comunala cu valoarea de 16.779,00 lei cu 

TVA; 

- pentru executie lucrari suplimentare  si pentru plata taxelor catre ISC la terminarea lucrarilor la 

obiectivul de investitii-Construire sala sport pentru activitati sportive-Liceul Emil Racovita , se 

solicta suplimentarea cu suma de 13.406,00 lei cu TVA, respectiv 3.200,00 lei; 

- suplimentarea pozitiei din lista de investitii pe anul 2020-Calculatoare PC complete,laptop, cu 

suma de 5.950,00 lei cu TVA; 

- renuntarea la pozitiile nr.51 si nr.55 din lista detaliata de investitii pe anul 2020 , sumele fiind 

directionate la pozitia nr.44-cofinantare proiecte. 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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COMPARTIMENT/SERVICIUL/DIRECŢIA  - CBIT 
Nr.19352 din 13.11.2020 
 

                                 VIZAT,                                                                                                                           
                                               PRIMAR                                                                                                                    

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  rectificare BVC 2020  

 TEMEIUL DE FAPT: (se vor detalia documentele – cerere, adresa oficiala, H.C.L., 

etc., după caz) 

1) Prin adresa nr.18456/29.10.2020 inaintata de catre Parohia II Techirghiol se 

solicita un ajutor financiar in suma de 24.000,00 lei.Suma solicitata reprezinta un rest 

de plata pentru clopotul achizitionat in baza contractului de furnizare atasat la 

prezentul raport;   

 

2) Prin adresa nr.19240/11.11.2020 inaintata de catre Liceul Teoretic Emil Racovita   

Techirghiol se solicita suplimentarea bugetului pe anul 2020, la sectiunea de dezvoltare- 

investitii cu suma de 80.000,00 lei. Suma solicitata va face obiectul achizitionarii( 

furnizare,transport,montaj si garantie) usilor  de la salile de clasa din corpul C7 in cuantum 

de 50.000,00 lei iar diferenta in cuantum de 30.000,00 lei va fi utilizata pentru acoperirea 

tuturor costurilor necesare bransarii temporare a institutiei de invatamant la agent de 

incalzire gaz natural (proiectare, avizare,executie si inchirierea unei  butelii de gaz pana 

la bransarea la reteaua orasului); 

 

3) Prin referatul nr.19305/12.11.2020 inaintat de dl.Neacsu Dan-inspector in cardul 

Serviciului Urbanism din cardul Primariei Techirghiol se solicita rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli pe anul 2020 dupa cum urmeaza: 

 
-introducerea in lista de investitii pe anul 2020 a obiectivului -Documentatie tehnica-

proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si a detaliilor de executie la 
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obiectivul de investitii-Construire Parc Auto pentru Directia de Gospodarire 

Comunala cu valoarea de 16.779,00 lei cu TVA; 

-pentru executie lucrari suplimentare  si pentru plata taxelor catre ISC la terminarea 

lucrarilor la obiectivul de investitii-Construire sala sport pentru activitati sportive-

Liceul Emil Racovita , se solicta suplimentarea cu suma de 13.406,00 lei cu TVA, 

respectiv 3.200,00 lei; 

-suplimentarea pozitiei din lista de investitii pe anul 2020-Calculatoare PC 

complete,laptop, cu suma de 5.950,00 lei cu TVA; 

-renuntarea la pozitiile nr.51 si nr.55 din lista detaliata de investitii pe anul 2020 , 

sumele fiind directionate la pozitia nr.44-cofinantare proiecte; 

  

   TEMEIUL DE DREPT: (se vor invoca prevederile legale ce stau la baza initierii 

proiectului de hotărâre) 

-Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare:, art.19,pct.2 

-Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 ARGUMENTE DE OPORTUNITATE: (se vor descrie necesitatea şi obiectul 

proiectului de hotărâre, cu menţiunea expresă a prevederilor ce se propun a fi aprobate 

în şedinţa Consiliului Local) 

Necesitatea a fost mentionata la pct.1 al raportului; 

 REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE: 

 

 CONCLUZII ŞI PROPUNERI: 

 Propunere de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 dupa cum 

urmeaza: 

A)     La partea de venituri: 

-  se  suplimenteaza indicatorul-venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 

privat -39.02.07 cu suma de 143.335,00 lei(TR.IV); 

B) La partea de cheltuieli : 

-se suplimenteaza prevederile bugetare la cap.65.02-Invatamant cu suma de 80.000,00 
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lei pentru sectiunea de dezvoltare; 

-se suplimenteaza prevederile bugetare la cap.67.06-Culte cu suma de 24.000,00 lei; 

- se suplimenteaza pozitia - Calculatoare PC complete,laptop din cadrul cap.51.02-

Autoritati publice cu suma de 5.950,00 lei cu TVA; 

- se suplimenteaza pozitia- Construire sala sport pentru activitati sportive-Liceul Emil 

Racovita  cu suma de 16.606,00 lei cu TVA, din cadrul cap.70.02-Locuinte, servicii si 

dezvoltare publica; 

- se introduce in lista detaliata de investitii pe anul 2020 o pozitie noua intitulata - 

Documentatie tehnica-proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si a detaliilor 

de executie la obiectivul de investitii-Construire Parc Auto pentru Directia de Gospodarire 

Comunala cu suma de 16.779,00 lei cu TVA, din din cadrul cap.70.02-Locuinte, servicii 

si dezvoltare publica; 

 

     DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor anexa documentele justificative la care se 

face referire in contextul raportului) 

-Adresa nr.18456/29.10.2020; 

- Adresa nr.19240/11.11.2020; 

-Referat nr.19305/12.11.2020. 

 

 

AVIZAT 
SECRETAR GENERAL ORAS 

DR. JR. PAROSANU NICULINA 

AVIZAT, 
 

ŞEF SERVICIU/DIRECŢIE 
Valeanu Viorel 

ÎNTOCMIT, 
 

Inspector 
Enache Mioara 

   
 

 

 

 

 

 


