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HOTARAREA NR. 86
Din data de 26.05.2022

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCALAL MUNICIPIULUI BLAJ
PENTRU ANUL 2022
Consiliul local al municipiului Blaj intrunit in qedin[a ertraordinari convocati
prin procedura LA DISTANTA, in data de 26.05.2022 ;
LuAnd in dezbatere Proiectul de hottrrare prin care se propune rectificarea
bugetului local al municipiului Blaj pentru anul 2022;
Analizind raportul de speciatitate nr. 2E972125.05.2022 al Direc(iei buget, finanfe'
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj' prin
care se propune rectificarea bugetului loca! al municipiului Blaj pe anul 2022;
Luind act de expunerea de motive a Primarului municipiului Blaj nr'
28971125.05.2022 prin care se propune spre aprobare Consiliului local proiectul de
rectificare al bugetului local a! municipiului Blaj pentru arlul 2022;
Avind in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de hottrrire
nr. 28968/25,05.2022 aprobat de Primarul municipiului Blaj;
cunoscind prevederile Legii 317 t2021-Legea bugetului de stat pentru anul 2022'
ale Ordinutui 2050/30.12.2021 pentru modificarea si si inlocuirea metodologiei privind
ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru contractele de achizitie
pu blica/contracte sectoriale de lucrari finantate din Programul Operational Regional
2014-2020, ale OUG 6412022 si a faptului ca nu se cunoaste cu eractitate suma lunara a
situatiilor de lucrari (eligibila si neeligibila) ce urm€aza sa fie facturata si decontata asfel
incat pentru suma eligibila sa se asigure linantarea in baza sumelor aprobate prin Cereri
de prelinantare, ale art. 19 alin 2 din Legea nr.27312OO6 privind finanfele publice locale'
precum qi prevederile arr.l29 alin.(l) si alin.(2) lit. b) si alin (4) lit. a) din oUG nr.57l2019
privind Codul administrativ, HCL Blaj nr. 29110.02.2022 privind aprobarea bugetului
local al municipiului Blaj pe anul 2022;
Luind act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Blaj;
in temeiul art. t33' 134 alin (l) lit.a), alin(3) lit.b), art.l35, art.l36 alin.(l), art.t37'

art.l39 alin.(3) lit. a) din OUG nr.57l2019 privind Codu! administrativ;

CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI BLAJ

HorARAgrE:

Consiliut Local al Municipiului Blaj aprobi rectificarea bugetului local al
municipiului Blaj pentru anul 2022, dupii cum urmeazi:

Art.l-

I Rectificerea bugetului local,astfel:
-suplimentarea le cap,5l.02 Autoritati publice la parter de cheltuieli de personal cu suma de 190
mii lei si la cheltuieli cu bunuri si senicii cu sumr de 2 mii lei(cheltuieli recensamantl populatiei)
-diminuarea cu suma de 192 mii lei la finantare proiecte eunopene

-modificari aliniate h finantare proiecte europene
-transferuri intre aliniate la cep.65.02 Invatament

ll

Rectificrree bugetului creditelor interne astfel:

-trlnsferarel de la cap.6?.07 Culturr,recreere,religie la c4p.66.07 Sanatate a sumei de l.00lJ mii
lei reprrzentand progBme FEDR(de la Axr l3 la Ertindere si dofirre ambulatoriu Spital
Municipal Blaj) si a sumei de 159,2 mii lei la cap.65.07 Invatamant ( la E,xtindere, reabilitare
dotare $coala Gimneziali Simion Biirnuliu, structura I M Moldovan 9i strucurra P P Aaron)

pi

-transferarca de la cap.68.07 lnvatamant la cap.65.07 Ssnatate s sumei de 261'5 mii lei
reprezentand programe FEDR(de la Extindert, reabilitare gi dotare Creqtr la nivelu! Municipiului

Blej !a Extindere, reabilitare

gi

dotare $coala cimnaziali Simion Btrrnufiu, slructura I M

Moldovan gi structura P P Aamn le Extindere

III

Rectificarea bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii,astfel:

suplimentarea la partea de venituri cu sumf de 20 mii lei reprezentend venituri proprii spital
Suplimentarca

h

partee de cheltuieli la cap.66.l0 sanatate cu sum! de 20 mii lei reprezentend

active nefinanciare

Transferarca in cadrul cap.66.t0 Sanatate a sumei de 230 mii lei de la cheltuieli cu bunuri si
servicii la active nelinanciare( imprejmuire spital)

Transferuri intre erticole si aliniete in cadrul cap.67.l0 Cultura ,recreere,religie

Art.2. - Directia buget, Iinanfe, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate

al Primarului municipiului Blaj va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. Prezenta hotiirire se va comunica Institu{iei Prefectului Alba,
Primarului municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj,
Directiei buget, finante, contabilitate din cadrul aparatului de specialltate al Primarului
municipiului Blaj.
Art.4. a)Prezenta hottrrire se va supune controlului de legalitate exercitat de
Prefect, in condifiile OUC.nr.57/2019 privind Codul administrativ.
b) Prezenta hotirire poate fi contestattr in termenele, condiliile gi la instan(a
competenti, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului
administrativ nr. 554 / 2004 cu modificirile qi completirile ulterioare.
Art.5.-Prezenta hotirire a fost adoptattr cu un numar de l8 voturi (( pentru ))
valabi! exprimate, din totalul de 19 consilieri, dl. Cons. Voina Dorin nu a transmis votul.
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