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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 2017

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 al Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 5829 din 29 noiembrie

2017 şi Raportul de specialitate al biroului buget - contabilitate, finanţe din aparatul de
specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 5830 din 29 noiembrie 2017,

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017,
- adresa nr. BHG STZ 15080/2017, al Administrației Județene a Finanțelor

Publice Bihor, privind repartizarea sumei de 46,50 mii lei la sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor, municipiilor pentru anul 2017,

- 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 2017 la partea
de venituri la suma de 33.449,50 mii lei prin majorarea cu suma de 46,50 mii lei şi la
partea de cheltuieli la suma de 34.313,50 mii lei prin majorarea cu suma de 46,50 mii lei,
după cum urmează:
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VENITURI - mii lei –

Denumire indicator Buget
inițial Influență Buget

rectificat
11.02.02 - Sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și
municipiilor 9.559,00 46,50 9.605,50

TOTAL VENITURI 33.403,00 46,50 33.449,50

CHELTUIELI - mii lei –

Denumire indicator Buget
iniţial Influenţă Buget

rectificat
ÎNVĂȚĂMÂNT 8.331,00 46,50 8.377,50

- din care: - cheltuieli de personal
- asistență socială

7.057,00
19,00

39,00
7,50

7.096,00
26,50

TOTAL CHELTUIELI 34.267,00 46,50 34.313,50

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,
Czeglédi Iulia CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria

Nr.93 din 29 noiembrie 2017
Hotărârea a fost adoptată cu: - 15 voturi PENTRU

- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ


