
 

ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA       

MUNICIPIUL SEBEŞ 

PRIMAR 

   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind majorarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 14,00  mii lei și a bugetului pe anul 

2022 a instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 325,76 mii lei 

pentru ordonator Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș 

 

 
  

Consiliul Local al municipiului Sebeş, jud. Alba; 

 Întrunit în şedinţa __________ din data de _____________; 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2022 cu 

suma de 14,00  mii lei și a bugetului pe anul 2022 a instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii cu suma de 325,76 mii lei pentru ordonator Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și 

Comunitară Sebeș 
 Văzând raportul de specialitate nr.62939/25.11.2022 al Biroului Buget Finanțe Contabilitate prin 

care se propune Consiliului Local al Municipiului Sebeș majorarea bugetului local pe anul 2022 cu 

suma de 14,00  mii lei și a bugetului pe anul 2022 a instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii cu suma de 325,76 mii lei pentru ordonator Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și 

Comunitară Sebeș. 
 Având avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe din cadrul 

Consiliului Local al Municipiului Sebeș. 

 Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Alba cu numarul 25311/24.11.2022 prin care se 

comunică majorarea sumei pentru finanțarea învățământului special pe anul 2022 cu suma de 14,00 mii 

lei pentru burse. 

 Având în vedere raportul Direcției Tehnice - Compartimentul Investiții Publice cu 

nr.82933/25.11.2022 privind majorarea Programului de investiții publice pe obiective de investiții, pe 

surse de finanțare pe anul 2022 și estimări pe 2023-2025 

 Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș cu 

nr.22124/24.11.2022, înregistrată la Municipiul Sebeș cu nr.82852/25.11.2022, prin care se solicită 

majorarea bugetului propriu cu suma de 325,76 mii lei, conform contractului de sponsorizare cu 

numarul 234/2022 încheiat cu  S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L, obiectul sponsorizării îl constituie 

acordarea sumei de către sponsor în vederea sprijinirii desfășurării activității din domeniul de asistență 

de servicii sociale a acestuia, prin finanțarea achiziționării unei ambulanțe sociale. 

 Având în vedere prevederile art.5, aliniatul (1), lit. b), c), d),  art. 19 alin.1 și 2 și art.41, 42, 44 si 

45 din Legea nr. 273/2006 – legea finanţelor publice locale cu modificările și completările ulterioare.  

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu  alin.  4 lit. a) și a art.139 din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, adoptă prezenta:  

                                                            

  

          HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. Se aprobă majorarea  bugetului local al Municipiului Sebeș pe anul 2022, cu  suma de 14,00 mii 

lei, atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli.  

 

Art.2. Se aprobă majorarea  bugetului local al Municipiului Sebeș pe anul 2022, cu  suma de 14,00 mii 

lei,  pe parte de venituri, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Se aprobă majorarea  bugetului local al Municipiului Sebeș pe anul 2022, cu  suma de 14,00 mii 

lei,  pe parte de cheltuieli, precum și redistribuiri de  credite bugetare între capitolele bugetului local.  
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Art.4. Se aprobă  majorarea creditelor bugetare  la cap. 65.02 Învățământ, cu suma de 14,00  mii lei,  , 

conform Anexei nr.6,  la titlul 59 - Burse, ordonator Liceul  cu Program Sportiv Sebeș. 

 

Art.5. Se aprobă majorarea  bugetului pe anul 2022, a instituțiilor finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii cu suma de 325,76 mii  lei, atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli,  

ordonator Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș, pe parte de venituri 

cât și pe parte de cheltuieli,  după cum urmează : 
5.1.la venituri : cod 37.10.01- Donaţii şi sponsorizări cu suma de 325,76 mii, conform 

contractului numarul 234/2022 încheiat cu  S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L, obiectul sponsorizării îl 

constituie acordarea sumei de către sponsor în vederea sprijinirii desfășurării activității din domeniul de 

asistență de servicii sociale a acestuia, prin finanțarea achiziționării unei ambulanțe sociale. 

5.2. la cheltuieli se diminuează creditele bugetare la cap. 68.10.50 - „Alte cheltuieli în domeniul 

asistenței sociale” titlul 20 – „Bunuri și servicii” cu suma de 64,24 mii lei.  

5.3 la cheltuieli se majorează creditele bugetare la cap. 68.10.50 - „Alte cheltuieli în domeniul 

asistenței sociale” titlul 70 – „Cheltuieli de capital” cu suma de 390,00 mii lei, art.71.01.02 – „Mașini, 

echipamente și mijloace de transport” 

 

Art.6. Se modifică corespunzător : 

a) Anexa 1 – Sinteza Bugetului local pe anul 2022, venituri total, precum și venituri de 

funcționare și dezvoltare; 

b) Anexa 2 - Sinteza Bugetului local pe anul 2022, cheltuieli total, precum și secțiunile de 

funcționare și dezvoltare; 

c)   Anexa 3  - Programul de investiții publice pe obiective de investiții, pe grupe de investiții, pe 

surse de finanţare pe anul 2022 și estimări 2023-2025; 

d) Anexa 7- Bugetul pe anul 2022 a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

 

Art.7. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite în termenul și în condițiile 

prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei și în monitorul oficial al 

Municipiului Sebeş și se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba; 

- Primarului municipiului Sebeş; 

- Viceprimarului municipiului Sebeş; 

- Direcția Venituri; 

- Arhitectului şef; 

- Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane; 

- Biroului  Contencios Juridic şi Administraţie, Transparenţa Decizională şi Arhivă; 

- Compartimentului Investiţii Publice; 

- Aparatului permanent al Consiliului Local Sebeş; 

- Direcţiei Generală de Asistență Socială Medicală și Comunitară Sebeș; 

- Liceului cu program Sportiv 

 

 

  

 

Avizat legalitate                   INIŢIATOR, 

      Secretar                                PRIMAR, 

ELENA CRISTINA VLAD                         DORIN  NISTOR                  
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ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBES 

PRIMAR 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarâre  privind majorarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 14,00  mii lei 

și a bugetului pe anul 2022 a instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu 

suma de 325,76 mii lei pentru ordonator Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și 

Comunitară Sebeș 

 

 

 

  

 Primarul Municipiului Sebes,  

 Văzând raportul de specialitate nr.62939/25.11.2022 al Biroului Buget Finanțe Contabilitate prin 

care se propune Consiliului Local al Municipiului Sebeș majorarea bugetului local pe anul 2022 cu 

suma de 14,00  mii lei și a bugetului pe anul 2022 a instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii cu suma de 325,76 mii lei pentru ordonator Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și 

Comunitară Sebeș. 

 Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Alba cu numarul 25311/24.11.2022 prin care se 

comunică majorarea sumei pentru finanțarea învățământului special pe anul 2022 cu suma de 14,00 mii 

lei pentru burse. 

 Având în vedere raportul Direcției Tehnice - Compartimentul Investiții Publice cu 

nr.82933/25.11.2022 privind majorarea Programului de investiții publice pe obiective de investiții, pe 

surse de finanțare pe anul 2022 și estimări pe 2023-2025 

 Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș cu 

nr.22124/24.11.2022, înregistrată la Municipiul Sebeș cu nr.82852/25.11.2022, prin care se solicită 

majorarea bugetului propriu cu suma de 325,76 mii lei, conform contractului de sponsorizare cu 

numarul 234/2022 încheiat cu  S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L, obiectul sponsorizării îl constituie 

acordarea sumei de către sponsor în vederea sprijinirii desfășurării activității din domeniul de asistență 

de servicii sociale a acestuia, prin finanțarea achiziționării unei ambulanțe sociale. 

 Având în vedere prevederile art.5, aliniatul (1), lit. b), c), d),  art. 19 alin.1 și 2 și art.41, 42, 44 si 

45 din Legea nr. 273/2006 – legea finanţelor publice locale cu modificările și completările ulterioare.  

 În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu  alin.  4 lit. a) si a art.139 din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ.  

 Urmare a celor prezentate mai sus, inițiez prezentul proiect de hotarare. 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBES 

     DORIN NISTOR 
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ROMANIA                                                                                                                                                   

PRIMAR 

Serviciul Cheltuieli si Resurse Umane 

Nr. 82939/25.11.2022 

                                     

  

  RAPORT   DE   SPECIALITATE 

La proiectul de hotarâre privind majorarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 14,00  mii lei 

și a bugetului pe anul 2022 a instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu 

suma de 325,76 mii lei pentru ordonator Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și 

Comunitară Sebeș 

 
  

 Având în vedere raportul Direcției Tehnice - Compartimentul Investiții Publice cu 

nr.82933/25.11.2022 privind majorarea Programului de investiții publice pe obiective de investiții, pe 

surse de finanțare pe anul 2022 și estimări pe 2023-2025 

 Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș cu 

nr.22124/24.11.2022, înregistrată la Municipiul Sebeș cu nr.82852/25.11.2022, prin care se solicită 

majorarea bugetului propriu cu suma de 325,76 mii lei, conform contractului de sponsorizare cu 

numarul 234/2022 încheiat cu  S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L, obiectul sponsorizării îl constituie 

acordarea sumei de către sponsor în vederea sprijinirii desfășurării activității din domeniul de asistență 

de servicii sociale a acestuia, prin finanțarea achiziționării unei ambulanțe sociale. 

 Având în vedere prevederile art.5, aliniatul (1), lit. b), c), d),  art. 19 alin.1 și 2 și art.41, 42, 44 si 

45 din Legea nr. 273/2006 – legea finanţelor publice locale cu modificările și completările ulterioare, 

propunem aprobarea Consiliului Local Sebes, următoarele: 

 

1. Se aprobă majorarea  bugetului local al Municipiului Sebeș pe anul 2022, cu  suma de 14,00 mii lei, 

atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli.  

 

2. Se aprobă majorarea  bugetului local al Municipiului Sebeș pe anul 2022, cu  suma de 14,00 mii lei,  

pe parte de venituri, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

3. Se aprobă majorarea  bugetului local al Municipiului Sebeș pe anul 2022, cu  suma de 14,00 mii lei,  

pe parte de cheltuieli, precum și redistribuiri de  credite bugetare între capitolele bugetului local.  

 

 

4. Se aprobă  majorarea creditelor bugetare  la cap. 65.02 Învățământ, cu suma de 14,00  mii lei, 

conform Anexei nr.6,  la titlul 59 - Burse, ordonator Liceul  cu Program Sportiv Sebeș. 

 

5. Se aprobă majorarea  bugetului pe anul 2022, a instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii cu suma de 325,76 mii  lei, atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli,  ordonator 

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș, pe parte de venituri cât și pe 

parte de cheltuieli,  după cum urmează : 
5.1.la venituri : cod 37.10.01- Donaţii şi sponsorizări cu suma de 325,76 mii, conform 

contractului numarul 234/2022 încheiat cu  S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L, obiectul sponsorizării îl 

constituie acordarea sumei de către sponsor în vederea sprijinirii desfășurării activității din domeniul de 

asistență de servicii sociale a acestuia, prin finanțarea achiziționării unei ambulanțe sociale. 
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5.2. la cheltuieli se diminuează creditele bugetare la cap. 68.10.50 - „Alte cheltuieli în domeniul 

asistenței sociale” titlul 20 – „Bunuri și servicii” cu suma de 64,24 mii lei.  

5.3 la cheltuieli se majorează creditele bugetare la cap. 68.10.50 - „Alte cheltuieli în domeniul 

asistenței sociale” titlul 70 – „Cheltuieli de capital” cu suma de 390,00 mii lei, art.71.01.02 – „Mașini, 

echipamente și mijloace de transport” 

 

6. Se modifică corespunzător : 

a) Anexa 1 – Sinteza Bugetului local pe anul 2022, venituri total, precum și venituri de 

funcționare și dezvoltare; 

b) Anexa 2 - Sinteza Bugetului local pe anul 2022, cheltuieli total, precum și secțiunile de 

funcționare și dezvoltare; 

c)   Anexa 3  - Programul de investiții publice pe obiective de investiții, pe grupe de investiții, pe 

surse de finanţare pe anul 2022 și estimări 2023-2025; 

d) Anexa 7- Bugetul pe anul 2022 a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prenume, Nume 

 

Functia publica Semnatura Data Nr. ex. 

Verificat: Morariu Daniel Sef Serviciu CRU  25.11.2022 

2 Intocmit: Cata Simona intocmit  25.11.2022 

    

 

 

 

 


