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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. 3300 din 30 iunie 2016 şi

Raportul de specialitate al biroului buget - contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate
al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 3301 din 30 iunie 2016,

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015,
- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bihor, nr. BHG_STZ

7397/2016, privind repartizarea sumei de 26,00 mii lei din sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraşelor, municipiilor,

- 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 39.603,00 mii lei prin majorarea cu suma de 69,00 mii lei şi la partea
de cheltuieli la suma de 41.911,00 mii lei prin majorarea cu suma de 69,00 mii lei, după
cum urmează: .

VENITURI - mii lei -

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 7.251,13 26,00 7.277,13
16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și
autorizații de funcționare 10,00 10,00 20,00
30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni și închirieri de
către instituțiile publice 230,00 31,00 261,00
36.02.32.03 Sume provenite din finanțarea bugetară a
anilor precedenți aferente secțiunii de funcționare - 2,00 2,00

TOTAL VENITURI 39.534,00 69,00 39.603,00
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CHELTUIELI - mii lei -

SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 571,00 -30,00 541,00

- din care:
- cheltuieli de capital 30,00 -30,00 0,00

ÎNVĂŢĂMÂNT 6.363,00 121,00 6.484,00
- din care:

- bunuri şi servicii 808,00 56,00 864,00
- cheltuieli de capital 40,00 65,00 105,00
CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 1.421,00 57,00 1.478,00

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

420,00
581,00

50,19
6,81

470,19
587,81

LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE
PUBLICĂ 25.547,00 715,00 26.362,00

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

735,00
23.875,00

300,00
415,00

1.035,00
24.290,00

TRANSPORTURI 2.435,00 -794,00 1.641,00
- din care:

- cheltuieli de capital 2.315,00 -794,00 1.521,00
TOTAL CHELTUIELI 41.842,00 69,00 41.911,00

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Turucz Maria

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.8 din 08 iulie 2016
Hotărârea a fost adoptată cu: - 17 voturi PENTRU

- 0  voturi ÎMPOTRIVĂ


