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                       ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea execuţiei bugetului oraşului Valea lui Mihai,  pe secţiunea de funcţionare  

şi pe secţiunea de dezvoltare, aferentă trimestrului IV 2014 

 

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 şi 

Raportul de specialitate al Biroului Buget – Contabilitate, Finanţe din aparatul de 

specialitate al Primarului, 

- faptul că, potrivit art. 26 din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice 

locale, modificată, proiectul de buget a fost construit pe două secțiuni, secțiunea de 

funcționare și secțiunea de dezvoltare, 

- prevederile art. 49 alin.(12) și ale art. 76^1 alin.(1) lit. b din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, 

În baza art.36 alin.(4) lit. a, art.45 şi 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: Se aprobă execuţia bugetului oraşului Valea lui Mihai aferentă 

trimestrului IV 2014, cuprinzând venituri totale în sumă 17.287.920 lei, cheltuieli totale 

în sumă de 16.852.591 lei şi un excedent de 435.329 lei, după cum urmează: 

 

TOTAL VENITURI                           - lei – 

Denumire indicatori 
Prevederi 

anuale 

Încasări 

realizate 

Total 18.084.730 17.287.920 

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților 

imobiliare din patrimoniul perasonal (030218) 16.000 16.301 

Cote defalcate din impozitul pe venit (040201) 4.436.240 4.032.136 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale (040204) 570.300 520.364 

Impozite și taxe pe proprietate (0702) 1.786.000 1.922.099 

Sume defalcate din TVA (110202) pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 

municipiilor și sectoarelor Municipiului București 6.892.830 6.880.670 
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Sume defalcate din TVA (110205) pentru drumuri 200.000 200.000 

Sume defalcate din TVA (110206) pentru echilibrarea 

bugetelor locale 387.310 387.310 

Impozit pe spectacole - 265 

Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități (1602) 347.000 368.777 

Alte impozite și taxe fiscale, autorizații (1802) 150.000 138.678 

Venituri din proprietate, concesiuni, închirieri (3002) 130.000 151.246 

Venituri din prestări servicii (330208) 15.000 16.168 

Venituri din prestări servicii și activități, contribuția 

părinților, taxe C.I.(330210) 35.000 23.020 

Venituri din taxe administrative, eliberări permise, taxe 

extrajudiciare de timbru (3402) 20.000 22.665 

Amenzi, penalități și confiscări (3502) 127.000 106.707 

Diverse venituri, taxe speciale (3602) 38.000 12.429 

Donaţii şi sponsorizări (370201) 84.000 84.000 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea 

secțiunii de dezvoltare a bugetului local (370203) -1.874.300 -1.875.000 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare (370204) 1.874.300 1.875.000 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 

publice (390201) 57.660 57.674 

Sume din excedentul bugetului local (401400) - 553.500 

Subvenţii de la bugetul de stat (4202) 2.402.390 1.790.226 

Sume primite UE/ alți donatori (4502) 390.000 3.685 

 

TOTAL CHELTUIELI                                                            - lei – 

 

Denumire indicatori 
Prevederi 

anuale 

Plăți 

realizate 

Total 18.980.730 16.852.591 

5102 Autorităţi executive 2.125.340 2.009.383 

din care: 

- cheltuieli de personal 

- bunuri şi servicii 

- cheltuieli de capital 

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent 

 

805.440 

1.084.000 

235.900 

 

- 

 

795.798 

1.002.270 

213.115 

 

- 1.800 

5402 Alte servicii publice generale 96.800 73.932 

din care: 

- cheltuieli de personal 

- bunuri şi servicii 

 

56.800 

40.000 

 

56.420 

17.512 

5502 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 128.000 127.973 

din care: 

 -     comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 

 -     dobânzi aferente datoriei publice interne 

 

19.100 

108.900 

 

19.073 

108.900 

6502 Învăţământ 7.006.230 6.647.190 

din care: 

- cheltuieli de personal 

 

5.617.830 

 

5.605.670 
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- bunuri şi servicii 

- alte cheltuieli 

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent 

- cheltuieli de capital 

1.001.400 

40.000 

 

- 

347.000 

941.548 

36.432 

 

-6.132 

69.672 

6602  Sănătate 258.800 204.796 

din care:  -      bunuri și servicii 

                -      transferuri curente 

2.000 

256.800 

1.996 

202.800 

6702 Cutură, recreere şi religie 838.300 654.564 

din care: 

- cheltuieli de personal 

- bunuri şi servicii 

- transferuri între unităţi 

- alte cheltuieli 

- cheltuieli de capital 

 

25.100 

314.200 

144.500 

314.500 

40.000 

 

24.890 

216.874 

144.500 

268.300 

- 

6802 Asigurări şi asistenţă socială 1.635.500 1.526.665 

din care: 

- cheltuieli de personal 

- bunuri şi servicii 

- transferuri între unităţi 

- asistenţă socială 

- cheltuieli de capital 

 

733.040 

131.460 

450.000 

289.000 

32.000 

 

730.370 

109.221 

450.000 

205.158 

31.916 

7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 5.917.700 4.793.528 

din care: 

- bunuri şi servicii 

- transferuri între unităţi 

- active nefinanciare 

- rambursari de credite 

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent 

 

2.410.460 

75.000 

2.753.390 

678.850 

 

- 

 

2.150.323 

75.000 

1.904.150 

674.123 

 

-10.068 

7402 Protecţia mediului 73.500 72.326 

din care: 

- bunuri şi servicii 

- cheltuieli de capital 

 

40.000 

33.500 

 

38.868 

33.458 

8402 Transporturi 880.560 736.762 

din care: 

- bunuri şi  servicii 

-    cheltuieli de capital 

 

127.000 

753.560 

 

68.808 

667.954 

8702 Alte acţiuni economice 20.000 5.472 

din care: -  bunuri şi servicii 20.000 5.472 
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SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - VENITURI             - lei - 

Denumire indicatori 
Prevederi 

anuale 

Încasări 

realizate 

Total 14.785.380 14.366.935 

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților 

imobiliare din patrimoniul perasonal (030218) 16.000 16.301 

Cote defalcate din impozitul pe venit (040201) 4.436.240 4.032.136 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale (040204) 570.300 520.364 

Impozite și taxe pe proprietate (0702) 1.786.000 1.922.099 

Sume defalcate din TVA (110202) pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 

municipiilor și sectoarelor Municipiului București 6.892.830 6.880.670 

Sume defalcate din TVA (110205) pentru drumuri 200.000 200.000 

Sume defalcate din TVA (110206) pentru echilibrarea 

bugetelor locale 387.310 387.310 

Taxe pe utilizarea utilizării bunurilor sau pe activități 

(1602) 347.000 368.777 

Alte impozite și taxe fiscale, autorizații (1802) 150.000 138.678 

Venituri din proprietate, concesiuni, închirieri (3002) 130.000 151.246 

Venituri din prestări servicii și activități, contribuția 

părinților, taxe C.I.(3302) 50.000 39.188 

Venituri din taxe administrative, eliberări permise, taxe 

extrajudiciare de timbru (3402) 20.000 22.665 

Amenzi, penalități și confiscări (3502) 127.000 106.707 

Diverse venituri, taxe speciale (360206) 38.000 12.429 

Donaţii şi sponsorizări (370201) 84.000 84.000 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea 

secțiunii de dezvoltare a bugetului local (370203) -1.874.300 -1.875.000 

Subvenţii de la bugetul de stat (4202) 1.425.000 1.359.100 

 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE -  CHELTUIELI           - lei -      

                                                                               

Denumire indicatori 
Prevederi 

anuale 

Plăți 

realizate 

Total 14.785.380 13.932.326 

5102 Autorităţi executive 1.889.440 1.796.268 

din care: 

- cheltuieli de personal 

- bunuri şi servicii 

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent 

 

805.440 

1.084.000 

 

- 

 

795.798 

1.002.270 

 

- 1.800 

5402 Alte servicii publice generale 96.800 73.932 

din care: 

- cheltuieli de personal 

- bunuri şi servicii 

 

56.800 

40.000 

 

56.420 

17.512 
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5502 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 128.000 127.973 

din care: 

 -     comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 

 -     dobânzi aferente datoriei publice interne 

 

19.100 

108.900 

 

19.073 

108.900 

6502 Învăţământ 6.659.230 6.577.518 

din care: 

- cheltuieli de personal 

- bunuri şi servicii 

- alte cheltuieli 

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent 

 

5.617.830 

1.001.400 

40.000 

 

- 

 

5.605.670 

941.548 

36.432 

 

-6.132 

6602  Sănătate 258.800 204.796 

din care:  -      bunuri și servicii 

                -      transferuri curente 

2.000 

256.800 

1.996 

202.800 

6702 Cutură, recreere şi religie 798.300 654.564 

din care: 

- cheltuieli de personal 

- bunuri şi servicii 

- transferuri între unităţi 

- alte cheltuieli 

 

25.100 

314.200 

144.500 

314.500 

 

24.890 

216.874 

144.500 

268.300 

6802 Asigurări şi asistenţă socială 1.603.500 1.494.749 

din care: 

- cheltuieli de personal 

- bunuri şi servicii 

- transferuri între unităţi 

- asistenţă socială 

 

733.040 

131.460 

450.000 

289.000 

 

730.370 

109.221 

450.000 

205.158 

7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 3.164.310 2.889.378 

din care: 

- bunuri şi servicii 

- transferuri între unităţi 

- rambursari de credite 

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent 

 

2.410.460 

75.000 

678.850 

 

- 

 

2.150.323 

75.000 

674.123 

 

-10.068 

7402 Protecţia mediului 40.000 38.868 

din care: - bunuri şi servicii 40.000 38.868 

8402 Transporturi 127.000 68.808 

din care: - bunuri şi  servicii 127.000 68.808 

8702 Alte acţiuni economice 20.000 5.472 

din care: -  bunuri şi servicii 20.000 5.472 

 

Excedentul secțiunii de funcționare la data de 31decembrie 2014 - 434.609 lei. 
 

 

 

 
 

 

 



6 

 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  - VENITURI            - lei –  

Denumire indicatori 
Prevederi 

anuale 

Încasări 

realizate 

Total 3.299.350 2.920.985 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare (370204) 1.874.300 1.875.000 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 

publice (390201) 57.660 57.674 

Sume din excedentul bugetului local (401400) - 553.500 

Finanţarea programului Naţional de dezvoltare locală 

(420265) 977.390 431.126 

Sume primite UE/ alți donatori (4502) 390.000 3.685 

                                          

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  - CHELTUIELI            - lei -                                                                              

Denumire indicatori 
Prevederi 

anuale 

Plăți 

realizate 

Total 4.195.350 2.920.265 

5102 Autorităţi executive 235.900 213.115 

din care:- cheltuieli de capital 235.900 213.115 

6502 Învăţământ 347.000 69.672 

din care: - cheltuieli de capital 347.000 69.672 

6702 Cutură, recreere şi religie 40.000 - 

din care: - cheltuieli de capital 40.000 - 

6802 Asigurări şi asistenţă socială 32.000 31.916 

din care: - cheltuieli de capital 32.000 31.916 

7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 2.753.390 1.904.150 

din care: - cheltuieli de capital 2.753.390 1.904.150 

7402 Protecţia mediului 33.500 33.458 

din care: - cheltuieli de capital 33.500 33.458 

8402 Transporturi 753.560 667.954 

din care: -  cheltuieli de capital 753.560 667.954 

Excedentul secțiunii de dezvoltare la data de 31 decembrie 2014 – 720 lei. 

 

Art.2:  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Jud. Bihor; 

- Primarul Oraşului Valea lui Mihai; 

- Biroul Buget–contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al 

Primarului oraşului Valea lui Mihai; 

- se afişează pe site-ul: www.valealuimihai.ro  

- la dosar. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                       Kovács Attila                       SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

Nr.4 din 30 ianuarie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 15 voturi PENTRU 

        -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

http://www.valealuimihai.ro/

