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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 2016

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 Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.4511 din 22 septembrie 2016

şi Raportul de specialitate al biroului buget - contabilitate, finanţe din aparatul de
specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 4512 din 22 septembrie 2016,

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015, publicată în
M.O. nr.941/19.12.2015,

- adresa Consiliului Județean Bihor nr.16202/2016 cu privire la repartizarea
sumei de 12,70 mii lei reprezentând drepturile de care beneficiază copiii cu cerințe
educaționale speciale integrați în învățământul de masă,

- contractul nr.8800/24.08.2016 încheiat între Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Bihor și Orașul Valea lui Mihai, pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare
sistematică în sectoare cadastrale,

- adresa Școlii Gimnaziale „Zelk Zoltan”, nr.2746/2016 cu privire la
suplimentarea bugetului pe trimestrul IV a.c., cu suma de 115,00 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 2016, la partea de
venituri la suma de 39.882,00 mii lei prin majorarea cu suma de 284,00 mii lei şi la partea
de cheltuieli la suma de 42.190,00 mii lei prin majorarea cu suma de 284,00 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 4.522,81 264,70 4.787,51
43.02.30  Sume primite de la bugetul județului
pentru plata drepturilor de care beneficiază copii
cu cerințe educaționale speciale integrați în
învățământul de masă 0,00 28,28 28,28
43.02.34 Sume alocate din bugetul A.N.C.P.I.
pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare
sistematică din cadrul Programului național de
cadastru și carte funciară 0,00 6,60 6,60

TOTAL VENITURI 39.598,00 284,00 39.882,00

CHELTUIELI - mii lei –

Denumire indicator Buget
inițial Influență Buget

rectificat
AUTORITĂȚI PUBLICE 2.840,00 -283,00 2.557,00

- din care:
- bunuri și servicii
- cheltuieli de capital

1.255,00
325,00

17,00
-300,00

1.272,00
25,00

ÎNVĂŢĂMÂNT 6.479,00 177,28 6.656,28
- din care:

- bunuri şi servicii 864,00 149,00 1.013,00
- asistență socială 20,00 28,28 48,28

CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 1.478,00 98,12 1.576,12
- din care:

- bunuri și servicii
- cheltuieli de capital

470,19
587,81

11,12
87,00

481,31
674,81

LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE
PUBLICĂ 26.262,00 151,60 26.413,60

- din care:
- bunuri și servicii
- cheltuieli de capital

1.035,00
24.290,00

6,60
145,00

1.041,60
24.435,00

PROTECȚIA MEDIULUI 300,00 140,00 440,00
- din care:

- bunuri și servicii 300,00 140,00 440,00
TOTAL CHELTUIELI 41.906,00 284,00 42.190,00
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Art.2: Se validează modificările aduse bugetului orașului Valea lui Mihai pe
anul 2016, conform Dispoziției Primarului orașului Valea lui Mihai, nr.269/2016.

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 aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro
 la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Baricz-Nánási Ferenc

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.25 din 30 septembrie 2016
Hotărârea a fost adoptată cu: - 9 voturi PENTRU

- 5 ABŢINERI *

* Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”


