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Proiect
HOTĂRÂREA N r._______

Din data de mai 2019

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019 

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre,
- Raportul nr. 48125/23.05.2019 prin care Primarul Municipiului Făgăraş, propune 

rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019,
- avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, Comisiei de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice 
comerţ şi agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 
culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, Comisiei de turism, relaţii externe şi 
integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş;

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 
alin. (1), 58 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;

în conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetul local al Municipiului Făgăraş, conform anexei
nr.l.

Art.2. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiţii formular 01, a 
listei obiectivelor de investiţii formular 03 precum şi lista poziţiei C”Alte cheltuieli de 
investiţii” formular 04 cu finanţare din bugetul local al Muncipiului Făgăraş, conform 
anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii, conform anexei nr.3.

Art.4. Anexele 1; 2; 3; fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetele individuale cu finanţare din bugetul de venituri proprii si 
subvenţii pentru Colegiul „Aurel Vijoli”, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
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Art.6. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanţarea şi lichidarea creditelor 
bugetare revine ordonatorului principal de credite precum şi a ordonatorului terţiar de 
credite de la art.5 (anexei nr.4), iar aplicarea întocmai a legislaţiei specifice, incumbă tuturor 
ordonatorilor de credite.

Iniţiator
Primar

Gheorghe Sucaciu

Vizat pentru legalitate 
Secretarul Municipiului

Laura Elena Giunca
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. /2019

Cod
indicator Denumirea indicatori

Influenţe 
Trimestrul II 

- mii lei -
Total Cheltuieli 0,00

65.02 învăţământ 0,00
65.02.03 Invaţamant primar si preşcolar -52,00
65.02.03.01 Invatamant preşcolar -52,00
65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului +52,00
57 Asistenţă socială 0,00
57.02 Ajutoare sociale 0,00
57.02.03 Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniţă 0,00
70.02 Locuinţe, servicii si dezvoltare publica 0,00
70.02.07 Alimentare cu gaze naturale in Iocalitati +80,50

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor si 
dezvoltării comunale

-80,50

71 Active nefmanciare 0,00
71.01 Active fixe 0,00
71.01.01 Construcţii 0,00
84.02 Transporturi 0,00
84.02.03 Transport rutier +116,00
84.02.03.02 Transport în comun +116,00
84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor -116,00
20 Bunuri si servicii -116,00
20.30 Alte cheltuieli -116,00
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -116,00
71 Active nefmanciare +116,00
71.01 Active fixe +116,00
71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport +166,00
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. /2019

Cod
indicator Denumirea obiectivelor de investiţii

Influenţe 
Trimestrul II 

- mii lei -
Total cheltuieli de capital

84.02 Transport +116,00
Lit.b) Dotări independente +116,00
Poz.l Autobuz urban (3 buc.) +116,00
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Anexa nn4jla H.C.L nr.____72019

Cod
indicator Denumirea indicatori

Influenţe 
Trimestrul II 

- mii lei -
Total Venituri +10,16

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati +9,80

33.10.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si 
conversie profesionala, specializare si perfecţionare

+9,80

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile +0,36
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări +0,36

Total Cheltuieli +10,16
65.10 învăţământ +10,16
65.10.04 învăţământ preşcolar si primar +10,16
65.10.04.02 învăţământ preşcolar +10,16
10 Cheltuieli de personal +8,00
10.01 Cheltuieli salariale in bani +7,70
10.01.11 Fond aferent plaţii cu ora +7,70
10.03 Contribuţia +0,30
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă +0,30
20 Bunuri si servicii +2,16
20.01 Bunuri si servicii +1,80
20.01.02 Materiale pentru curăţenie +0,50
20.01.03 încălzit, Iluminat si forţa motrica +0,80
20.01.04 Apa, canal si salubritate +0,50
20.03 Hrana +0,36
20.03.01 Hrana pentru oameni +0,36

Corespunzător se rectifică şi bugetul de venituri proprii al Colegiului "Aurel Vijoli” 
Făgăraş,
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ROMÂNIA
_____________ JUDEŢUL BRAŞOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii] Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313. Fax: 0040 268 213 020 
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Direcţia Buget Finanţe APROBAT
Biroul Economic Financiar PRIMAR,
Compartimet Buget E.B.C.I.S. Gheorghe Sucaciu

Nr. 48125/23.05.2019 o f
L,

RAPORT la Proiectul de Hotărâre nr.

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, actualizată, a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
modificată şi completată,

Având în vedere:
- Recomandările D.G.R.F.P. Braşov de modificare şi completare cu privire la 

bugetul iniţial aprobat pe anul 2019,
- Referatul de necesitate nr. 47458/20.05.2019 cu privire la achiziţionarea a 3 

autobuze urbane, necesare Serviciului de transport public local,
- Adresa nr. 2432/20.05.2019 a Colegiului ”Aurel Vijoli” Făgăraş cu privire la 

rectificarea bugetului de venituri proprii pentru anul 2019,

Direcţia Buget Finanţe, Biroul Economic -  Financiar prin Compartimentul 
Buget, EBCIS propune:

I. Rectificarea bugetului local al Muncipiului Făgăraş pentru trimestrul 
II anul 2019 astfel:

La partea de Cheltuieli bugetului local se rectifică după cum urmează:

1) la capitolul 65.02 "învăţământ” prin diminuare cu suma de 52,00 mii lei 
de la subcapitolul 65.02.03 paragraful 01 "învăţământ preşcolar” titlul 57 Ajutoare 
sociale articolul 57.02 alineatul 03 Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniţă 
inclusiv trimestrele, si suplimentare la subcapitolul 65.02.50 "Alte cheltuieli în 
domeniul învăţământului” titlul 57 Ajutoare sociale articolul 57.02 alineatul 03 
Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniţă inclusiv trimestrele,

2) la capitolul 70.02 ” Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor si 
dezvoltării comunale” prin diminuare cu suma de 80,50 mii lei de la subcapitolul 
70.02.50 ”Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor si dezvoltării comunale” 
titlul 71 Active nefinanciare, articolul 71.01.01 Construcţii si suplimentare a 
subcapitolul 70.02.07 "Alimentare cu gaze naturale in localitati” titlul 71 Active 
nefianciare articolul 71.01.01 Construcţii pentru obiectivul - Lucrări branşamente gaz,
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3) Ia capitolul 84.02 Transporturi se rectifică prin diminuare de la 
subcapitolul 84.02.50 ” Alte cheltuieli în domeniul transporturilor” cu suma de 116,00 
mii lei titlul 20 Bunuri si servicii articolul 20.30 ”Alte cheltuieli” alineatul 20.30.30 
”Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” si suplimentare la subcapitolul 84.02.03 paragraf 
02 Transport în comun titlul 71 Active nefinanciare alineatul 71.01.02 Maşini, 
echipamnente şi mijloace de transport, pentru obiectivul Autobuz urban (3 buc.).

II. Rectificării listei sintezei programului de investiţii formular 01, a listei 
obiectivelor de investiţii formular 03 precum şi lista poziţiei C”AIte cheltuieli de 
investiţii” formular 04 cu finanţare din bugetului local pentru trimestrul II 2019 
astfel:

1) prin suplimentare cu suma de 116,00 mii lei la capitolul 84.02 Transport 
lit.b) Dotări poz. 1 -  Autobuz urban (3 buc.).

III. Rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş pentru 
trimestrul II anul 2019 astfel:

Veniturile bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii se rectifică prin suplimentare cu suma de 10,16 
mii lei după cum urmează:

1) prin suplimentare la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii si alte 
activitati” subcapitolul 33.10.17 "Venituri din organizarea de cursuri de calificare si 
conversie profesionala, specializare si perfecţionare”, cu suma de 9,80 mii lei,

2) prin sulimentare la capitolul 37.10 "Transferuri voluntare, altele decât 
subvenţiile” subcapitolul 37.01.01 "Donaţii şi sponsorizări” cu suma de 0,36 mii lei,

Sumele sunt încasate în contul de venituri proprii al Colegiului "Aurel Vijoli” 
Făgăraş.

Cheltuielile bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii se rectifică prin suplimentare cu suma de 10,16 
mii lei după cum urmează:

1) la capitolul 65.10 "învăţământ” subcapitolul 65.10.04 paragraful 02 
"învatamnat secundar superior” conform solicitării nr. 2432/20.05.2019 a Colegiului 
"Aurel Vijoli” Făgăraş,

Urmare a celor mai sus enunţate, supunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Făgăraş proiectul de hotărâre cu următoarele articole:

Art.l. Aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Făgăraş, conform 
anexei nr 1.

Art.2. Aprobarea rectificării listei sintezei programului de investiţii formular 
01, a listei obiectivelor de investiţii formular 03 precum şi lista poziţiei C "Alte 
cheltuieli de investiţii” formular 04 cu finanţare din bugetul local al Municipiului 
Făgăraş, conform anexei nr. 2.
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Art.3. Aprobarea rectificării bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş, 
conform anexei nr.3.

Art.4. Aprobarea bugetului individual al Colegiului ”Aurel Vijoli” Făgăraş, 
conform anexei nr. 4.

Director Buget Finanţe 
Ec. Daniel Ludu
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INSPECTORATUL ŞCOLAR ALJUDEŢULUI 
BRAŞOV

COLEGIUL „ AUREL VIJOLI” 
FĂGĂRAŞ 
ROMÂNIA

MINISTERUL
EDUCAŢIEI

NAŢIONALE

Nr. JJi'bX  / 20.05.2019

CĂTRE,
MUNICIPIUL FAGARAS

In aten tia : O rdonatorului Principal de Credite

Prin p rezen ta  va solicitam  rectificarea bugetu lu i de venituri proprii d a to ra ta  
incasarilo r la Donaţii si sponsorizări si V enituri d in  organizarea de cu rsu ri de 
calificare profesionala.

V enituri 65.04.02
Cod indicator Denumire indicator Influente +/- pentru 

trimestrul II 2019

Tota l venituri 10.160
3 3 .1 0 V enituri din prestări de serv ic ii + 9 .800
33 .10 .17 V enituri din organizarea de c u rsu ri de 

calificare profesionala.
+9.800

3 7 .1 0 TRANSFER URI VOLUNTARE +360
37.10.01 Donaţii si sponsorizări +360

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
N r _ k l £ i 5 _

Z iua_jj_Luna Anul

Cheltuieli 65.04.02
Cod indicator Denumire indicator Influente + /  - p en tru  

trim estru l III 2018
Total cM eltu ie li + 9 .800

10 C h ieltu ieli de personal + 8 .000
10.01.11 Fond aferen t plaţii cu  ora +7.700
10.03.07 C on tribu ţia  asiguratorie  p en tru  

m u n ca
+300

2 0 Bunuri s i serv ic ii + jU 8 0 c r T ^ l^ r )
20.01 B u n u ri si servicii 1+1.800
20.01 .02 M ateriale p en tru  cu ră ţen ie +500
20.01 .03 încălzire, ilum inat si forţa 

m otrica
+800

20.01 .04 Apa, canal si sa lub rita te +500
2 0 .0 3 Hrana +360
20.03.01 | H rana  p e n tru  oam eni +360

DIRECTOR,
Prof. SPIRIDON LIL

STR. ŞOSEAUA COMBINAT 
MAIL: aurelviioli@vahoo.fr CUI

A dm inistrator financiar 
BILIBOACA DANIELA

5200 FAGARAŞ, TEL: 004-0268-211849, FAX: 004-0368-800810 E-

mailto:urelviioli@vahoo.fr
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Nr. ̂ -£^5$  din 20.05.2019
APROBAT PRIMAR 

ing.GHEORGHE SUCACIU

A  ^  0
/  A (j

Referat de necessitate -  servicii/lucrări/pr^dyse wV
(1

7  ^
Directie/Serviciu/Birou/Compartiment Arhitect s e f -  compartiment a c o îâ u ^ ^ ^ ^ ifa tii, liberă iniţiativă, 
comercial, activitate de transport în comun şi taxi ^  "— "

Linia bugetară , Contract purtător de TVA: KDa [UNu.

Adresa beneficiar (locaţie exactă de execuţie/livrare) -  Municipiul Făgăraş, str Republicii, nr.3.

Persoana de contact Filip Andrei, telefon 0722 142 573.

Tip servicii/lucrări/produse

-  Achiziţionarea -  Carburant

Sursa de finanţare Kl Buget local

D  Fonduri structurale

Articolul de cheltuială bugetară -  ®BSe ta T r '

Menţionăm că aceaste autobuze urbane sun necesare funcţionarii Serviciului de Transport Public 
Local in Municipiul Fagaras in urma rezilierii contractului cu firma de transport S.C. AXI TOURS IZI 
S.R.L, dataorita nerespectarii prevederilor din contract.

Nr
crt

Denumire produs U.M. Cant. Preţ unitar 
estimat lei 
fără TVA

Valoare 
estimată lei 
fără TVA

Caracteristici

1. Autobuz urban Buc. 1 32.340 32.340
2. Autobuz urban Buc. 1 33.810 33.810
3. Autobuz urban Buc. 1 29.400 29.400

Total 95.550

Nr.crt. Funcţia Nume si prenume Data Semnătură
1. Verificat, Arhitect sef Boer Liliana 20.05.2019 •
2. întocmit, Consilier tehnic Filip Andrei 20.05.2019 ____ I t k k .
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CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

AVIZ NR. /  /23.05.2019

COMISIA 4
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI 
ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- rectificarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2019

Amendamente propuse:

PREŞEDINŢI 
Alexandru Fl<

SECRETAR,
BizaJRadu

f f f V

Cod:



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. /  /23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- rectificarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2019

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
\  Negrilă Ion

SECRETAR, 
Şuteu Marilena



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. /  / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- rectificarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2019

Amendamente propuse:

PREŞ
Bogd

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. / b  / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- rectificarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2019

Amendamente propuse:

o ^ (/ F -

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu N ic/lae

SECRETAR, 
Cârlan Anca


