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HOTĂRÂREA NR.116 

privind aprobarea  rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2016  al 

instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii - etapa decembrie 

2016  

 

 Consiliul Local al Municipiului Huşi,judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere expunerea de motive privind aprobarea  rectificării  bugetului de 

venituri şi cheltuieli  pe anul 2016  al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii - etapa  decembrie  2016; 

   În conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice locale, actualizata,  

nr. 273 din 29 iunie 2006, publicată în M.O. 618 din  18.07.2006, prevederile Legii 

bugetului de stat pe anul 2016  nr. 339 din 18.12.2015  ,publicată în M.O. nr.941 din 

19.12.2015; prevederile  art.36 alin.(4) litera  a)   din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata , cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În temeiul prevederilor  art. 45  alin.(2) litera a)  din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata , cu modificările şi completările ulterioare ;  

               H O T A R A S T E : 

 

 Art.1.(1)  Se aprobă bugetul rectificat  de venituri şi cheltuieli al instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial  din venituri proprii, stabilit  la venituri  în suma de 

30.418,08   mii lei  iar la cheltuieli în suma de 30823,54 mii lei  conform anexei nr.1  la 

prezenţa  hotărâre . 

           (2)Se aprobă  utilizarea excedentului anual rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar 2015, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare 

(Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.16 din 28.01.2016). 

           (3)  Bugetul rectificat  de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii se aprobă pe cele două secţiuni:secţiunea de 

funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, respectiv:  

              A.Secţiunea de funcţionare  

 Venituri, total – din care:                             29.163,05 mii lei  
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-venituri din proprietate(cod 30.10)                  721,54 mii lei  

-venituri din prestări servicii şi 

  alte activităţi ( cod 33.10)                           28.057,39  mii lei 

-venituri din taxe administrative , 

  eliberări permise(cod 34.10)                               181,0 mii lei  

-diverse venituri(cod 36.10)                                    12,0 mii lei  

 

-subventii pentru instituţii 

  publice (cod 43.10)                                              446,6 mii lei  

-varsaminte din secţiunea de  

  funcţionare  pentru finanţarea  

  secţiunii de dezvoltare  (cod 37.10.03)      - 277,63 mii lei  

-donatii şi sponsorozari (cod 37.10.01)             22,15 mii lei 

 

 Cheltuieli, total – din care:                         29.480,51 mii lei  

    -cheltuieli de personal                             17568,61  mii lei  

    -cheltuieli bunuri şi servicii                     11646,5 mii lei  

    -transferuri curente                                       208,0  mii lei  

    -burse                                                               57,4 mii lei  

 Deficitul secţiunii de funcţionare se acoperă din excendent  

bugetar an precedent. 

 

              B.Secţiunea de dezvoltare 

 Venituri, total – din care:                           1255,03 mii lei  

-varsaminte din secţiunea de 

   funcţionare (cod 37.10.04)                       277,63 mii lei 

-sume din bugetul de stat către bugetele  

locale pentru finanţarea aparaturii medicale 

 şi echipamentelor de comunicaţii  

în urgenţă în sănătate(cod 43.1016.01)        977,4 mii lei  

 

 Cheltuieli, total – din care:                         1343,03 mii lei  

-cheltuieli de capital                                    1343,03 mii lei  

 Deficitul  Secţiunii de dezvoltare se acoperă din excedent bugetar  

an precedent. 

 Art.2(1)  Bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli la Învăţământ  

( Cap.65.10) pe anul 2016  se stabileşte la venituri în suma de 2146,73  mii  lei, iar la 

cheltuieli în suma de 2362,01  mii  lei, conform anexei 2  la prezenţa  hotărâre şi se 

repartizează pentru: 

- cheltuieli bunuri şi servicii                 2259,55 mii lei  

-  transferuri                                            57,6 mii lei 

- cheltuieli de capital                                44,86 mii lei  

 



Deficitul în suma de 215,28 mii lei se acoperă din excedent bugetar an  

precedent. 

 

             (2) – Bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli la activitatea Sănătate  

( Cap.66.10)– Spitalul Municipal – se aprobă pe anul 2016  în suma de  27156,93  mii lei, 

iar la cheltuieli în suma de 27123,6  mii  lei,  , conform  anexei  3 la prezenţa  hotărâre şi 

se repartizează pentru: 

- cheltuieli de personal                            16980,4 mii lei  

- cheltuieli bunuri şi servicii                     8865,8  mii lei  

- alte cheltuieli(burse)                                    57,4 mii lei 

- cheltuieli de capital                                 1220,0  mii lei  

               Deficitul în suma de 33,33 mii lei se acoperă din excedent bugetar an 

precedent. 

     (3)  Bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli al Casei de Cultură Huşi      

 

               

 ( Cap.67.10) pe anul 2016  se stabileşte la venituri în suma de 415,45   mii  lei iar la 

cheltuieli în suma de  415,45  mii   lei, conform anexei nr. 4 la prezenţa  hotărâre şi se 

repartizează pentru: 

- cheltuieli de personal                              265,0 mii lei  

- cheltuieli bunuri şi servicii                     150,45  mii lei  

 

           (4)  Bugetul rectificat  de venituri şi cheltuieli la activitatea administrarea 

cimitirelor  

( Cap.67.10) pentru anul 2016  se stabileşte la venituri în suma de 176,0  mii  lei, iar la 

cheltuieli în suma de  230,67  mii   lei,conform anexei nr. 5 la prezenţa  hotărâre şi se 

repartizează pentru: 

- cheltuieli de personal                            147,2  mii lei  

- cheltuieli bunuri şi servicii                      28,8  mii lei  

-  cheltuieli de capital                                54,67 mii lei  

      Deficitul în suma de 54,67 mii lei se acoperă din excedent bugetar an  

precedent. 

 

             (5) Bugetul  rectificat de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016   al Centrului 

Public de Desfacere Huşi ( Cap.80.10) se stabileşte la venituri în suma de  576,0  mii  lei, 

iar la cheltuieli în suma de  638,15 mii   lei,conform anexei 6 la   prezenţa  hotărâre şi se 

repartizează pentru: 

- cheltuieli de personal                             154,7   mii lei  

- cheltuieli bunuri şi servicii                     339,40 mii lei  

-  transferuri                                             120,55  mii lei 

- cheltuieli de capital                                    23,5  mii lei  

Deficitul în suma de 62,15 mii lei se acoperă din excedent bugetar an precedent. 

    (6)Bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli la Activitatea păşuni comunale  



( Cap.83.10)  pentru anul 2015  se stabileşte la venituri în suma de  0  mii   lei, iar la 

cheltuieli în suma de  19,74  mii   lei, conform anexei nr.7  la prezenţa  hotărâre şi se 

repartizează pentru transferuri .  

          Deficitul în suma de 19,74 mii lei se acoperă din excedent bugetar an precedent. 

 

    (7) Bugetul rectificat  de venituri şi cheltuieli la Activitatea de radioficare 

(Cap.87.10) pentru anul 2016   se stabileşte la venituri în  13,0   mii   lei, iar la cheltuieli 

în suma de  33,92   mii  lei,  conform anexei nr. 8 la prezenţa  hotărâre şi se repartizează 

pentru: 

- cheltuieli de personal                            21,31 mii lei  

- cheltuieli bunuri şi servicii                        2,5 mii lei  

- transferuri                                               10,11 mii lei 

Deficitul în suma de 20,29 mii lei se acoperă din excedent bugetar an  

precedent. 

            (8) Lista obiectivelor de investiţii actualizata pe anul 2016   finanţate din bugetul 

instituţiilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii se prezintă în  

anexa 3 şi anexă nr. 1 b ce se constituie în anexa nr. 9 şi anexă nr. 10  la prezenţa  

hotărâre. 

 Art.3.  Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi . 
                                                                                               HUŞI ,   19 decembrie 2016   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                                  Contrasemnează, 

       Cristinel Popa                                                             Secretarul municipiului Huşi  

                      jr.Monica Dumitrașcu 

 


