
 
 
          R O M Â N I A 
        JUDETUL ALBA 
    ORASUL OCNA MURES 
        CONSILIUL  LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 43 
 
        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data de 
31.03.2011,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.741 din 23.03.2011 de către primarul 
oraşului Ocna Mureş. 
       Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind rectificarea  bugetului  oraşului Ocna Mureş, 
judeţul Alba, pentru anul 2011 si modificarea listei de investitii”, iniţiat şi înaintat spre aprobare de către 
primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif; 
       Vazand: referatul nr.4315  din 28.03..2011  inaintat de catre  Serviciului buget-contabilitate, resurse 
umane, informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Ocna Mures; 
       Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia 
publică locală, republicata in anul 2007, cu modificările ulterioare,coroborata cu Legea 273 din 29. 
06.2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;  
       În temeiul art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
       Art.1:  - Se aprobă rectificarea bugetului  oraşului Ocna Mureş, pe anul 2011   dupa cum urmeaza: 
 
Buget local  (mii lei)                                                Trim I                       TrimII 
         Venituri                                                         +683,83                      -12,83 
Cap 39.03.01 ,,Venit din valorif unor bunuri”       +199,00  
Cap 42.02.29 ,,Finant lucrarilor de cadastru          +100,00  
Imobiliar” 
Cap 39.02.10 ,,Depozite speciale pt c-tii de           +372,00  
Locuinte” 
cap 35.02.01 ,,Venit din amenzi si alte                    +12,83                       -12,83      
sanctiuni” 
 
Cheltuieli                                                                 +683,83                     -12,83 
Cap 65.02,,Invatamant”                                             +12,83                      -12,83 
       ,,Invatamant prescolar”                                         +2,00                        -2,00 
D.C 20.01.03 ,,Iluminat, incalzit si forta                    +2,00                        -2,00 
motrica” 
         ,,Invatamant liceal”                                             +10,83                      -10,83 
D.C 20.01.03 ,,Iluminat, incalzit si forta motrica”      +10,83                      -10,83 
        ,,Invatamant secundar inferior”                                0,00 
D.C 20.01.04 ,,Apa, canal, salubritate”                          -2,50 
        20.01.03,,Incalzit, iluminat si forta motrica”         +2,50 
Cap 70.02 ,,Locuinte, servicii si dezvoltare publica”  +811,00 
D.C 71.01.01 ,, Constructii”                                         +392,00 
        71.01.02 ,,Masini, utilaje si mijl de transport”     +300,00 
        71.01.30 ,,Lucrari de cadastru”                             +100,00 
        20.23 ,,Prevenirea si combaterea inundatiilor”        +19,00 
Cap. 84.02 ,,Transporturi”                                               -140,00 
D.C 20.02 ,,Reparatii”                                                       +27,00 
          71.01.,,Constructii”                                                -167,00 
  



Bugetul  Venituri proprii si subventii                          
 
Venituri                                                                           +185,40 
Cap. 30.10.05 ,,Venituri din concesiuni si inchirieri”        +1,00 
Cap. 33.10.05 ,,Taxe si alte venituri in invatamant”           +4,00 
Cap 37.10.01 ,,Donatii si sponsorizari”                               +1,40 
Cap.33.10.13 ,,Contrib de intret a pers asistate”              +164,00 
Cap 33.10.50 ,,Alte venituri din prest servicii”                  +15,00 
 
Cheltuieli                                                                          +185,40 
Cap. 65.10 ,,Invatamant”                                                      +6,40 
D.C. 65.10.03.01,,Invatamant prescolar”                             +1,40 
         art 20 ,,Bunuri si servicii”                                           +1,40 
D.C 65.10.04.01 ,,Invatamant secundar inferior”                +4,00 
         Art 20 ,,Bunuri si servicii”                                          +4,00 
D.C 65.10.04.02 ,,Invatamant secundar superior”               +1,00 
         Art.20 ,,Bunuri si servicii”                                          +1,00 
 
Cap.68.10.12 ,,Unitatea Medico-Sociala”                         +164,00 
D.C. art.20 ,,Bunuri si servicii”                                          +164,oo 
         
Cap 70.10.50 ,,Piata”                                                            +15,00 
D.C art.20 ,,Bunuri si servicii”                                             +15,00 
 
          Art.2: Se aproba lista de investitii actualizată, pentru anul 2011 a oraşului Ocna Mureş, conform 
anexei.   
 
        Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului Ocna 
Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif.  
       Se comunică la:  
       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Serviciul buget-contabilitate,resurse umane, informatizare din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului oraşului Ocna Mureş; 

 

Ocna Mureş  31.03.2011 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                              CONTRASEMNEAZA 
           CONSILIER,                                                                                  SECRETAR ORAS                                  
     AUREL  PĂŞTINĂ                                                                          JR. FLORINEL NICOARA 
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