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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 2018

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al orașului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 5522/11 decembrie 2018

şi Raportul de specialitate al biroului buget - contabilitate, finanţe din aparatul de
specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 5523/11 decembrie 2018,

- adresa Școlii Gimnaziale „Zelk Zoltan” Valea lui Mihai, nr. 5521/11
decembrie 2018 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli între articole
bugetare în cadrul titlului Bunuri și servicii,

- Decizia Şefului Administrației județene a finanțelor publice – Bihor, nr.
42/04 decembrie 2018, prin care se comunică suplimentarea cu suma de 240,00 mii lei
pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și/sau
a indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav,

- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor, nr.227/10 decembrie 2018, privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziţia Consiliului
Judeţean, constituit din sumele încasate suplimentar din impozitul pe venit, pe anul
2018, prin care pentru Oraşul Valea lui Mihai s-a repartizat suma de 182,00 mii lei,

- prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,

În baza art.36 alin.(4) lit.a, art.45 alin.(1) şi (2) lit.a şi ale art.115 alin.(1) lit. b
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1: Rectificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai pe anul 2018 la partea
de venituri la suma de 28.360,70 mii lei prin majorarea cu suma de 651,00 mii lei şi la
partea de cheltuieli la suma de 29.515,70 mii lei prin majorarea cu suma de 651,00 mii
lei, după cum urmează:
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VENITURI - mii lei –

Denumire indicator Buget
inițial Influență Buget

rectificat
04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit 4.642,00 229,00 4.871,00
04.02.04 - Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale 598,70 182,00 780,70
11.02.02 - Sume defalcate din TVA pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate 2.312,00 240,00 2.552,00

TOTAL VENITURI 27.709,70 651,00 28.360,70

CHELTUIELI - mii lei –

Denumire indicator Buget
iniţial Influenţă Buget

rectificat
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI

EXTERNE 4.857,00 101,99 4.958,99
-din care: - bunuri și servicii

- plăți efectuate în anii precedenți și
recuperate în anul curent

- alte transferuri curente interne

1.302,00

-
-

10,15

- 0,15
91,99

1.312,15

- 0,15
91,99

ÎNVĂȚĂMÂNT 1.553,00 -9,21 1.543,79
- din care: - bunuri și servicii

- încălzit, iluminat şi forţă motrică
- alte bunuri şi servicii pentru
întreţinere şi funcţionare

- consultanţă şi expertiză
- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
- reparaţii curente
- alte obiecte de inventar
- materiale pentru curăţenie
- plăți efectuate în anii precedenți și
recuperate în anul curent

1.085,00
221,00

113,50
12,60

111,50
45,00
41,50
11,00

-

-
-17,00

-7,00
-1,00
-4,00
10,00
15,00

4,00

-9,21

1.085,00
204,00

106,50
11,60

107,50
55,00
56,50
15,00

-9,21
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 3.387,00 240,00 3.627,00

- din care: - cheltuieli de personal
- asistență socială

1.973,00
563,00

200,00
40,00

2.173,00
603,00

LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE
PUBLICĂ 14.082,20 247,22 14.329,42

-din care: - bunuri și servicii
- plăți efectuate în anii precedenți și
recuperate în anul curent

- cheltuieli de capital

940,00

-
12.889,60

30,00

-82,78
300,00

970,00

-82,78
13.189,60

TRANSPORTURI 2.434,50 71,00 2.505,50
-din care: - cheltuieli de capital 2.399,50 71,00 2.470,50

TOTAL CHELTUIELI 28.864,70 651,00 29.515,70
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Art.2: 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 aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul www.valealuimihai.ro,
 la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nemeth Elvira-Iboyo

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.98 din 13 decembrie 2018
Consilieri locali în funcţie: 17
Consilieri locali prezenţi: 15
Hotărârea a fost adoptată cu: - 15 voturi PENTRU

- 0  voturi ÎMPOTRIVĂ


