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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 

 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr.4/P.H./20 august 2019 iniţiat de Primarul Oraşului 

Valea lui Mihai şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea 

lui Mihai, 

- Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.3548        

din 20 august 2019 privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019, 

- Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul 

de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 3553/21 august 2019, 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor, nr.102/2019 privind repartizarea pe 

unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean, constituit 

conform art.6, alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019, prin care 

pentru U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, s-a repartizat suma de 628,75 mii lei, precum şi 

adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor, nr. BHG_STZ 7363/2019, 

înregistrată sub nr.3338/05 august 2019, 

- adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor, nr. BHG_STZ 

8039/2019, înregistrată sub nr.3528/20 august 2019, prin care s-au comunicat sumele 

repartizate în baza art.20 din O.G. nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2019, din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 

UAT Oraşul Valea lui Mihai a fost repartizată suma de 185,00 mii lei,  

- adresa Școlii Gimnaziale „Zelk Zoltan” Valea lui Mihai, nr.2358/2019 

privind modificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii cu 8,00 mii lei în cadrul titlului Bunuri și servicii, 

- adresa Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” Valea lui Mihai, nr.2369/2019 

înregistrată sub nr.78/CL/2019 prin care solicită majorarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli la titlul bunuri şi servicii cu suma de 70 mii lei, 

- nota internă a Serviciului întreținere patrimoniu, spații verzi și protecția 

mediului din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Valea lui Mihai, privind 

achiziția unor recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere, nr.2692/2019 

- prevederile art.19 din Legea nr.273/2006  privind  finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
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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, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Rectificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai pe anul 2019 la partea 

de venituri la suma de 28.149,00 mii lei prin majorarea cu suma de 934,00 mii lei şi la 

partea de cheltuieli la suma de 28.550,00 mii lei prin majorarea cu suma de 934,00  mii 

lei, după cum urmează:                                                                                                                                                                 

VENITURI        - mii lei -  

Denumire indicator 
Buget 

iniţial 
Influenţă 

Buget 

rectificat 

040205 - Sume repartizate din fondul la 

dispoziția consiliului județean - 628,75 628,75 

07020102 – Impozite şi taxe pe clădiri persoane 

juridice 650,00 70,00 720,00 

110206 - Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

 

2.855,00 

 

185,00 

 

3.040,00 

150250 - Alte taxe pe servicii specifice 900,00 50,25 950,25 

TOTAL VENITURI 27.215,00 934,00 28.149,00 

CHELTUIELI                                                                  - mii lei – 

Denumire indicator 
Buget 

iniţial 
Influenţă 

Buget 

rectificat 

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI 

EXTERNE 5.022,00 257,75 5.279,75 

- din care: - alte transferuri 

                - cheltuieli de capital 

- 

422,00 

14,75 

243,00 

14,75 

665,00 

ÎNVĂŢĂMÂNT 1.054,00 70,00 1.124,00 

- din care: - bunuri şi servicii 1.004,00 70,00 1.074,00 

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE 

PUBLICĂ 

 

13.426,00 

 

381,00 

 

13.807,00 

- din care: - cheltuieli de capital 

                  -active financiare 

12.426,00 

- 

202,00 

179,00 

12.628,00 

179,00 

PROTECȚIA MEDIULUI 1.011,00 225,25 1.236,25 

- din care: - bunuri și servicii 1.011,00  225,25 1.236,25 

TOTAL CHELTUIELI 27.616,00 934,00 28.550,00 

 

Art.2: Rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, la partea de venituri la suma de 

2.282,00 mii lei, prin majorarea cu suma de 8,00 mii lei şi la partea de cheltuieli la suma 

de 2.796 mii lei, prin majorarea cu suma de 8,00  mii lei, după cum urmează:    
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VENITURI        - mii lei -  

Denumire indicator 
Buget 

iniţial 
Influenţă 

Buget 

rectificat 

361050 - Alte venituri 40,00 8,00 48,00 

TOTAL VENITURI 2.274,00 8,00 2.282,00 

                CHELTUIELI                                                                         - mii lei  

Denumire indicator 
Buget 

iniţial 
Influenţă 

Buget 

rectificat 

ÎNVĂȚĂMÂNT 215,00 8,00 223,00 

- din care: - bunuri și servicii 215,00  8,00 223,00 

TOTAL CHELTUIELI 2.788,00 8,00 2.796,00 

                                                                                                                                      

Art.3: 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 publică pe site-ul: www.valealuimihai.ro  

 la dosar. 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

              Popa Florin-Viorel     

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

                           SECRETARUL GENERAL  

                  AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                  Todor Maria    

  

 

 

 

 

Nr.65 din 28 august 2019   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 13 

Hotărârea a fost adoptată cu:     9 voturi PENTRU 

                             4 ABŢINERI * 

 

 

 

 

* Potrivit art.139 alin. (10) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ „Abţinerile se numără la   

voturile împotrivă”      

 

http://www.valealuimihai.ro/

