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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. 5406 din 17 noiembrie 2016

şi Raportul de specialitate al biroului buget - contabilitate, finanţe din aparatul de
specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 5407 din 17 noiembrie 2016,

- adresa Administrației județene a finanțelor publice, nr. BHG_STZ 13386/2016,
prin care s-a comunicat diminuarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,
sectoarelor și Municipiului București, cu suma de 284,00 mii lei,

- adresa Administrației județene a finanțelor publice, nr.BHG_STZ 13002/2016,
prin care s-a comunicat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru plata cheltuielilor prevăzute la art.104 alin. 2 lit.b)-d) din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu suma de 8,00 mii lei,

- adresa Administrației județene a finanțelor publice, nr. BHG_STZ 14400/2016,
prin care s-a comunicat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru plata diferenţelor salariale cuvenite pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 cu
suma de 1,00 lei și a restanțelor aferente titlurilor executorii ce puteau fi plătite până la data
de 31decembrie 2015, cu suma de 11,00 mii lei,

- adresa Centrului de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai, nr. 468/2016, cu
privire la suplimentarea bugetului cu suma de 50,00 mii lei,

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

- 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,
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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 40.506,00 mii lei, prin majorarea cu suma de 624,00 mii lei şi la partea
de cheltuieli la suma de 42.814,00 mii lei prin majorarea cu suma de 624,00 mii lei, după
cum urmează:

VENITURI - mii lei –

Denumire indicator
Buget
inițial Influență Buget

rectificat
04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit 4.771,93 556,00 5.327,93
07.02.02.01 - Impozit și taxa pe teren de la
persoane fizice 330,00 120,00 450,00
07.02.02.02 - Impozit și taxa pe teren de la
persoane juridice 160,00 90,00 250,00
11.02.02 - Sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor,
municipiilor, sectoarelor și Municipiului București 7.272,13 -264,00 7.008,13
15.02.50 - Alte taxe pe servicii specifice 50,00 10,00 60,00
16.02.02.02 - Impozit pe mijloacele de transport
deținute de persoanele juridice 160,00 40,00 200,00
18.02.50 - Alte impozite și taxe 230,00 20,00 250,00
33.02.08 - Venituri din prestări de servicii 15,00 2,00 17,00
35.02.01.02 - Venituri din amenzi și alte sancțiuni
aplicate de către alte instituții de specialitate 160,00 20,00 180,00
36.02.06 - Taxe speciale 10,00 10,00 20,00
42.02.35 - Subvenții din bugetul de stat pentru
finanțarea unităților de asistență medico -socială 260,00 20,00 280,00

TOTAL VENITURI 39.882,00 624,00 40.506,00

CHELTUIELI - mii lei –

Denumire indicator
Buget
iniţial Influenţă Buget

rectificat
AUTORITĂȚI PUBLICE 2.978,00 70,00 3.048,00

- din care:
- bunuri și servicii

-art. 20.01.06
-art. 20.12
-art. 20.30.01
-art. 20.01.05
-art. 20.01.09
-art. 20.06.01

- cheltuieli de capital

1.693,00
73,00

130,00
17,00

172,00
510,00
15,00
25,00

50,00
-7,00

-50,00
-5,00
7,00

50,00
5,00

20,00

1.743,00
66,00
80,00
12,00

179,00
560,00
20,00
45,00
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ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 120,00 68,00 188,00
- din care:

- cheltuieli de personal
- cheltuieli de capital

90,00
0,00

3,00
65,00

93,00
65,00

ÎNVĂŢĂMÂNT 6.656,28 -264,00 6.392,28
- din care: - cheltuieli de personal

- bunuri și servicii
5.450,00
1.013,00

-272,00
8,00

5.178,00
1.021,00

SĂNĂTATE 260,00 20,00 280,00
- din care: - transferuri între unități ale
administrației publice 260,00 20,00 280,00

CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 1.576,12 147,00 1.723,12
- din care: - cheltuieli de personal

- bunuri și servicii
- asociații și fundații
- cheltuieli de capital

120,00
481,31
300,00
674,81

1,00
7,00

42,00
97,00

121,00
488,31
342,00
771,81

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.012,00 120,00 2.132,00
- din care: - cheltuieli de personal

- asistență socială
- transferuri între unități ale administrației

1.130,00
357,00
400,00

30,00
40,00
50,00

1.160,00
397,00
450,00

LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE
PUBLICĂ 26.413,60 138,00 26.551,60

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

1.041,60
24.435,00

10,00
128,00

1.051,60
24.563,00

PROTECȚIA MEDIULUI 440,00 60,00 500,00
- din care: - bunuri și servicii 440,00 60,00 500,00

TRANSPORTURI 1.641,00 265,00 1.906,00
- din care:

- bunuri și servicii
- cheltuieli de capital

120,00
1.521,00

10,00
255,00

130,00
1.776,00

TOTAL CHELTUIELI 42.190,00 624,00 42.814,00

Art.2: Rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, la partea de venituri la suma de 2.142,00 mii
lei prin majorarea cu 86,00 mii lei şi la partea de cheltuieli la suma de 2.290,00 mii lei prin
majorarea cu 86,00 mii lei, după cum urmează:

VENITURI - mii lei –

Denumire indicator
Buget
inițial Influență Buget

rectificat
33.10.08 Venituri din prestări de servicii 615,00 1,00 616,00
33.10.13 Contribuția de întreținere a persoanelor
asistate 250,00 15,00 265,00
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice 840,00 70,00 910,00

TOTAL VENITURI 2.056,00 86,00 2.142,00
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CHELTUIELI - mii lei –

Denumire indicator
Buget
iniţial Influenţă Buget

rectificat
SĂNĂTATE 260,00 20,00 280,00

- din care:
- cheltuieli de personal 230,00 20,00 250,00

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 762,00 65,00 827,00
- din care:

- cheltuieli de personal
- bunuri și servicii

430,00
307,00

50,00
15,00

480,00
322,00

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE 145,00 1,00 146,00
- din care:

- cheltuieli de personal 25,00 1,00 26,00
TOTAL CHELTUIELI 2.204,00 86,00 2.290,00

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,
Baricz-Nánási Ferenc

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.42 din 25 noiembrie 2016
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU

- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ


