ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2020

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai,
pe anul 2020, nr.17/P.H./24 martie 2020, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai,
avizat de Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare din cadrul
Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, nr.1686 din 24 martie 2020 şi
Reportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul de
specialitate al Primarului Orașului Valea lui Mihai, nr.1694/24 martie 2020,
- prevederile art.7 și ale art.8 din Ordonanța nr.2/2020 MILITARĂ, privind
unele măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19,
- prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
În baza art.129 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a, art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit.a
coroborat cu art.136 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Rectificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai pe anul 2020 la partea
de venituri la suma de 57.568,00 mii lei prin majorarea cu suma de 100,00 mii lei şi la
partea de cheltuieli la suma de 58.228,00 mii lei prin majorarea cu suma de 100,00 mii
lei, după cum urmează:
VENITURI
Denumire indicator
180250 – Alte impozite și taxe
TOTAL VENITURI

- mii lei Buget
Buget
Influenţă
iniţial
rectificat
80,00
100,00
180,00
57.468,00
100,00 57.568,00
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CHELTUIELI
Denumire indicator
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ
NAȚIONALĂ
- din care: - bunuri și servicii
TOTAL CHELTUIELI

Buget
iniţial

- mii lei –
Buget
Influenţă
rectificat

58.128,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
58.228,00

Art.2: Se modifică Art.5 din Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea
lui Mihai, nr.14/2020, care va avea următorul cuprins: „Se aprobă folosirea în anul
2020 a excedentului bugetului local aferent anilor precedenți, în sumă de 660.480,08 lei
pentru acoperirea cheltuielilor de dezvoltare.”
Art.3: Se modifică art.6 din Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, nr.14/2020, care va avea următorul cuprins: „Se aprobă folosirea în anul 2020 a
excedentului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale orașului
Valea lui Mihai, aferent anilor precedenți, în sumă totală de 429.406,42 lei, după cum
urmează:
- 117.310,79 lei pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de funcționare a
Orașului Valea lui Mihai;
- 25.889,51 lei pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de funcționare a
Liceului Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai;
- 286.206,12 lei pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de funcționare a
Centrului de Asistență Medico-Socială – Valea lui Mihai.”
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
- Primarul Oraşului Valea lui Mihai;
- Biroul Buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al
Primarului Oraşului Valea lui Mihai;
- se afișează pe site-ul www.valealuimihai.ro
- la dosar.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Zima Marius-Vasile
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL
AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria
Nr.28 din 26 martie 2020
Consilieri locali în funcţie:
17
Consilieri locali prezenţi:
17
Hotărârea a fost adoptată cu: 17 voturi PENTRU
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