
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MIINICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREA Nr. 
Din_________ 

Privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri si 
inodificarea Programului de. investiţii publice pe grupe de investi ţii si surse de finanţare al 
U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017; 

lniţiator: Hurdubae Catalin Constantin, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
• Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului: 62061/31.10.2017; 
• Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în edinţa de indata din data de 31 
octombrie 2017; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 62060/31.10.2017; 
- raportul de specialitate întocmit de c ătre Directia Generala Economica, înregistrat sub nr. 

62059/31.10.2017; 
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.  
• adresa nr.22874123 . 1 0.20 1 7 D.G.R.F.P. Galati; 

H.C.L.nr. 176/31.08.2017; 
Legii bugetului de stat pe anul 2017, numărul 6 / 16 februarie 2017; 
art.50 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi completările 

ulterioare; 
art.63, alin. (1), litc) din Legea administratiei publice locale nr.21 5/2001, republicat ă, cu 

modificări si completări; 
•• art. 1 9, alin.(2), din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ările si 

completarile ulterioare; 
•• art.20, alin.(1), lit.c), din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ările si 

completările ulterioare; 

În baza prevederilor: 
art.45, alin. 2 lit.a coroborat cu art.1 15 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administra ţia 

publică  locală, republicată  în februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare. 

HOT Ă R Ă TE: 

Art.1 Se aprobă  rectificarea bugetului centralizat de venituri i cheltuieli, pe anul 20 1 7 conform anexelor nr. 1 i 
2, parte integrant ă  din prezenta hotărâre, dupa urmatoarea structura: 

• Anexa 1 - Bugetului local de venituri si cheltuieli ; 
• Anexa 2 - ,,Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii din bugetul 

local,, 
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

VENITURI = +929 mii lei 
A. Venituri fiscale = +775 mii lei; 
C. Venituri nefiscale = + 154 mii lei 

CHEL TUIELI = -i-929 mii lei 
CAP. 65.02 ,Invatamant +819 rnii lei; 



CAP. 67.02 ,Cultura, recreere si religie" = +105 mii lei; 
CAP. 70.02 ,Servicii si dezvoltare publica" = +5 mii lei; 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
VENITURI = +22,30 mii lei 
B. Venituri din capital = +22,3 mii lei. 

CHEL TUIELI = +22,30 mii lei 
CAP. 51.02 ,Autoritati executive'= +7,5 mii lei; 
CAP. 65.02 ,Invatamant" = +14,8 mii lei; 
CAP 74.02 — Salubritate =- 28 mii lei 
CAP 66.02 — Sanatate =+28 mii lei 

• Anexa 2—"Bugetul institutiilor publice al activit ăţilor finantate integral sau par ţial din venituri 
proprii "; 
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

VENITURI = +1.719 mii lei 
C. Venituri nefiscale = +70 mii lei 

CHEL TUIELI = +1.719 mii lei 
CAP. 54.10 ,Alte servicii publice" = +40 mii lei; 
CAP. 65.10 ,Invatamant" = +22,5 mii lei; 
CAP. 66.10 ,Sanatate" = +1.649 mii lei; 
CAP. 67.10 ,Cultura, recreere si religie" = +7,5 mii lei; 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
VENITURI = + 28 mii lei 
IV. Subventii de la alte administratii =+ 28 mii lei. 

CHEL TUIELI = + 28 mii lei 
CAP 66.02 — Sanatate = + 28 mii lei 

Art.2 Se aprobă  Programul de investitii publice pe grupe de investitii şi surse de finantare al U.A.T. 
Municipiulul Tecuci, pe anul 2017, conform anexei nr.3 care face parte integrant ă  din prezenta 
hotărâre. 
Art.2 Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesati, prin grija secretarului municipiului Tecuci. 

, PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ  } 
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ROMÂNIA 
JITDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 6 20Gc /31.10.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind rectficarea bugetului centralizat de venituri si clieltuieliprin suplimentare de 

venituri si modficarea Programului de investi ţiipublicepe grupe de investi ţii si surse de 
jinanţare al U.A. T. Municiiului Tecuci, pe anul 201 7; 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2 5] /31. 10. 201 7 a Direc,tiei Generale Economice, 
Investiţii, Achizi ţii-Compartiment buget-Municipiul Tecuci; 

Direc,tia Generală  Regională  a Finanţelor Publice Galaţi comunica prin adresa 
nr. 22874/23. 1 0. 201 7 repartizarea sumei de 763. 000 lei, aprobată  prin Decizia Sefului Administratiei 
Judetene a Finantelor Publice Galati nr. 4486/23. 1 0. 201 7, din injluenţele rezultate ca urmare a 
rectficării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru jinantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor potrivit art. 45 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 6312017 cu privire la rect/icarea bugetului de statpe anul 2017. 

Aceasta suma este destinatăjinanţării salariilor, sporurilor, indemniza,tiilor şi altor drepturi salariale 
în bani stabilite prin lege, precum ş i contributiile aferente acestora ale unităţilor de invăţământ 
preuniversitar de stat, integral în trimestrul IV 2017, repartizate catre unitatile de invatamant conform 
adresei nr. 60462124. 1 0. 201 7 emisa de compartimentul buget din cadrul Municipiului Tecuci. 

De asemeni, Spitalul Municipal ,,Anton Cincu,, Tecuci, Serviciul Public Comunitar de Evidenta 
Persoanei Tecuci, Muzeul de istorie ,, Teodor Cincu Tecuci, 5coala Gimnaziala Anghel Rugin ă  Tecuci 
si Scoala Gimnaziala Dimitrie Sturza Tecuci solicita suplimentarea veniturilor proprii. 

Urmare a solicitărilor primite de la serviciile subordonate ale Municipiului Tecuci şi a aparatului de 
specialitate a primarului privind necesarul de credite pentru cheltuielile de personal, materiale ş i de 
capital in trimestrul IV 2017, aufost operate in bugetele acestora redistribuiri de credite. 

Supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Tecuci, Bugetul cenlralizat rect/îcat de 
venituri si cheltuieli, si Programul de investi ţiipublice pe grupe de investi ţii i surse dejînan ţare al 
U.A. T. Municipiului Tecuci, pe anul 201 7; 

PRIMAR 
Cătălin Constantin Hurdubae 



MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECŢIA ECONOMICĂ  

SERVICIU BUGET-CONTABILITATE 
NR. 62059/31.10.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri si 
modificarea Programului de investi ţii publice pe grupe de investiţii si surse de fuianţare al U.A.T. 

Municipiului Tecuci, pe anul 2017; 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017, num ărul 6 / 16 februarie 2017, Legea 
nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi completările ulterioare si Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică  locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

Direcţia Generală  Regională  a Finanţelor Publice Galaţi comunica prin adresa nr.22874/23.10.2017 
repartizarea sumei de 763.000 lei, aprobat ă  prin Decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice 
Galati nr.4486/23. 1 0.20 1 7, din influen ţele rezultate ca urmare a rectific ării sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată  pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor 
potrivit art.45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2017. 

Aceasta suma este destinat ă  finanţării salariilor, sporurilor, indemniza ţiilor si altor drepturi salariale în 
bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora ale unit ăţilor de invăţământ preuniversitar de 
stat, integral în trimestrul IV 2017 , repartizate catre unitatile de invatamant conform adresei 
nr.60462/24.10.2017 emisa de compartimentul buget din cadrul Municipiului Tecuci. 

De asemeni, in baza art.5 alin. (4) si (5) din HOTARAREA Nr. 1274 din 21 decembrie 2011 
,,redistribuirea sumelor între unit ăţi de învăţământ cu personalitate juridic ă  din cadrul aceleia şi unităţi 
administrativ-teritoriale se aprob ă  de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al 
inspectoratului şcolar,, Municipiul Tecuci propune spre aprobare rectificarea bugetului centralizat de venituri si 
cheltuieli si a Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al UAT Municipiul 
Tecuci, pe anul 2017. 

Venituri în bugetul local de venituri si cheltuieli în trimestrul IV se suplimentează, aa încât bugetul 
local al Municipiului Tecuci crete de la 84.077. 100 lei la 85.028.400 lei, creteri1e sunt pe codurile de venit 
următoare: 

DENUMIREA INDICATORILOR Cod 
indicator 

Infl. +/- 
Trim IV 

2017 
Taxejudiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 +12.000 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 
Municipiului Bucuresti 1 1.02.02 +763.000 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30  +20.000 
Venituri din amenzi şi alte sanc ţiuni aplicate de c ătre alte instituţii de specialitate 3 5 .02.01.02  + 1 24.000 
Alteamenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 +10.000 
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 22.300 

TOTAL +951.300 

Direcţia economică  prin serviciul buget-contabilitate in baza prevederilor art.50 din Legea privind 
finantele publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si in terneiul prevederilor art.63 
alin 4, lit a si ale art 68 alin 1 din Legea ni 215/2001 a administratiei publice locale, iepublicata, a 
centrahzat în vederea aprob ării rectificai ea bugetului centralizat de venitui i .Si cheltuieli ,după  curn urmează  

1 



CHELTUIELI Titl Infl +/- 
DENUMIRE uI 2017 Observaţii 

CAPITOL  
Cap. 5 1 ,,Autorităţi +7.500 Ref.573 5 1 /1 0. 1 0.20 1 7- sistem informatic PATRIMVEN; 
publice,, 70 Ref.573 1 0/1 0. 1 0.20 1 7- redistribuire credite achizi ţii cf.Legii 

o 
481/2004 si OMAI 886/2005; 

Cap.65 Invatamant Adresă  5377/13.10.2017- Spiru Haret redistribuire credite salarii; 
Adresă  1525/16.10.2017 - 	 coa1a Gimnazială  Gheorghe Petracu- 
redistribuire credite salarii; 

10 0 Adresa 2844/10.10.2017- Scoala Gimnazial ă  Dimitrie Sturdza- 
redistribuire credite salarii; 
Adresă  5542/12.10.2017- Elena Caragiani - redistribuire credite 
salarii; 
Adresa 1560/28.09.2017 - achiziţie obiecte inventar (recomandare 
control ARACIP); 
Adresă  1525/16.10.2017 - 	 coa1a Gimnazială  Gheorghe Petracu- 
redistribuire credite materiale; 
Adresă  4262/12.10.2017 - Calistrat Hoga- redistribuire credite 
materiale; 
Adresă  5542/12.10.2017- Elena Caragiani - redistribuire credite 

20 +56 000 
materiale; 
Adresă  222/12.10.2017 - Ovid Caledoniu - redistribuire credite 
materiale; 
Adresă  656/02.10.2017- Grădiriiţa nr.14- achizi ţie obiecte 
inventar; 
Adresa 4545 /31.10.2017 - ColegiulNational Calistrat Hogas - 
reparatii curente acoperis 
Ref.57253/1 0. 1 0.20 1 7- certificat performanta energetica; 
Ref.59633/19.10.2017- expertiz ă  tehnica ,,Grădiniţa nr.1,, str.1 

70 +14800 
Decl9lSnr.26; 
Adresa 822/29.09.2017 - achizitie multifuncţional; 
Adresa 1560/28.09.2017 - achiziţie laptop (recomandare control 
ARACIP); 

Cap.67 Cultura, Ref.52638/19.09.2017, HCL 176/31.08.2017- cotiza ţie 2017 Grup 
recreere si religie 

59 +105 000 
 Acţiune Locală ; 

Cap.70 Locuinte, 
servicii si dezvoltare 20 +5.000 Ref.54658/28.09.2017- materiale verificare centrale ANL1 
publica  

TOTAL  -1-188.300  

Pe bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local, Municipiul 
Tecuci a primit solicitare de rectificare prin suplimentare de credite la venituri, la sec ţiunea de func ţionare după  

im 1rrne17 

CHELTUIELI TitI Inf1 +l- 
DENUMIRE uI 2017 Observaţii 

CAPITOL  
Cap.54,,Alte servicii 10 +40.000 Adresa 23298/13.10.2017 S.P.C.L.E.P. suplimentare de credite 
publice generale,, la salarii din venituri proprii; 

Cap:61,, Ordine 20 O Adresa nr.4817/11.10.2017Politia Locala - redistribuire de 
publica si siguranta credite materiale între alin. 
nationala,,  
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10 +1 5.000 Adresa 2369/1 9. 1 0.20 1 7 Scoala Gimnazial ă  nr.5- suplimentare 
de credite la salarii din venituri proprii; 

20 +7.500 Adresanr.1001/20.1O.2017 Scoala Gimnazial ă Anghel Rugină - 

Cap.65 Invatamant suplimentare de venituri proprii din sponsoriz ări; 
Adresa 2830/10.10.2017 Scoala Gimnazial ă  Dimitrie Sturdza- 
suplimentare de credite la materiale din venituri proprii; 
Adresa 5383/16.10.2017 Liceul Spiru Haret - redistribuire de 
credite materiale între alin. 

10 +1.649.000 Adresa 9550/10.10.2017- 	Spitalul Municipal Anton Cincu- 
suplimentare 	venituri 	din 	subventii 	din 	bugetul 	Fondului 

Cap.66 ,,Sănătate,, National Unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 
20 O cresterilor salariale 

Adresa 10.258/31.10.2017 - Spitalul Municipal Anton Cincu- 
70 + 28.000 suplimentare venituri din subventii din bugetul local in vederea 

achizitionarii unei statii de sterilizare (autoclav cu aburi). 

Cap.67 Cultura, Adresa nr. 13 1 6/20. 1 0.20 1 7 Muzeul de Istorie - suplimentare de 
recreere si religie credite la materiale din venituri proprii; 

Adresa 1917/13.10.2017 Casa de Cultur ă  - redistribuire de 
20 +7 500 credite materiale între alin.; 

Adresa nr.1315/20.10.2017 Muzeul de Istorie - modificarea 
listei de investi ţii pe anul 2017. 

TOTAL  +1.747.000  

Urmare urgentei aparute la Spitalul Anton Cincu lecuci, cle a se acluzitiona o statie cle stenlizare noua, 
cea actuala avand o vechime de peste 1 5 ani, serviciul investitii propune modificarea programului de investitii 
publice prin redistribuirea sumei de 28.000 lei de la capitolul 74.02 Salubritate la capitolul 66.02 Sanatate. 

Veniturile în bugetul institu ţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local al 
Municipiului Tecuci vor crete de la 33.197.860 Iei la 34.944.860 lei. 

Influenţele pe bugetul centralizat sunt centralizate in anexele nr. 1 si 2. 

Cheltuielile prevăzute în bugetul centralizat pe anul 2017 reprezint ă  limite maxime, care nu pot fi 
depă ite, iar modificarea lor se face numai în condi ţiile legii. 

Angaj area, contractarea de lucr ări si bunuri, precum si efectuarea de cheltuieli se face numai eu 
respectarea prevederilor legale în limita creditelor bugetare aprobate. 

Având în vedere aceste prevederi legale, consider ăm că  proiectul de hot ărâre indep1inete condi ţiile de 
oportunitate si legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea si aprobarea consiliului local în forma 
prezentă . 

Intocmit, 
Cristea Mariana 

QI~-' 


