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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 2015 

   
 

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

aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, 
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015,  nr.186/2014  
- prevederile  art.19 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
- Contractul de Finanţare nr. 8867/28.04.2015/1898/11.05.2015 încheiat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Oraşul Valea lui Mihai  
pentru realizarea obiectivului de investiţii Îmbunătăţire infrastructură apă şi apă uzată 
în localitatea Valea lui Mihai, a cărui valoare este de 29.045,00 lei, 

- Contractul de Finanţare nr. 8868/28.04.2015/1899/11.05.2015 încheiat între 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Oraşul Valea lui Mihai,  
pentru realizarea obiectivului de investiţii Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a 
apelor uzate şi tratarea apei potabilă, a cărui valoare este de 166.573,00 lei, 

- Contractul de Finanţare nr. 8869/28.04.2015/1900/11.05.2015 încheiat între 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Oraşul Valea lui Mihai 
pentru realizarea obiectivului de investiţii: Execuţia reţelei de distribuţie a apei 
potabile şi a reţelei de canalizare a oraşului Valea lui Mihai, a cărui valoare este de 
149.374,00 lei, 

- Contractul nr. 174/8261/2015 încheiat între Institutul de Studii şi Proiectări 
Energetice şi Oraşul Valea lui Mihai, pentru realizarea obiectivului „Proiectare reţea de 
canalizare menajeră str. Munkacsy Mihaly, str. Bem Jozsef şi str. Bethlen Gabor” oraş 
Valea lui Mihai, se suplimentează bugetul de venituri şi cheltuieli cu suma de 13.200,00 

lei, 
- Contractul de servicii nr. 1947/12.05.2015 încheiat între A.S.A. Servicii 

Ecologice S.R.L. şi Oraşul Valea lui Mihai, pentru prestarea activităţii de salubrizare şi 
ridicarea deşeurilor reciclabile din coşurile stradale sau din ţarcurile de PET puse la 
dispoziţie de către prestator achizitorului în locaţiile menţionate în prezentul contract, se 
suplimentează bugetul de venituri şi cheltuieli cu suma de 64.000,00 lei, 

- Contractul de furnizare nr. 1336/31.03.2015 încheiat între S.C. Papini 
S.R.L.şi Oraşul Valea lui Mihai, în vederea livrării/vânzării de piatră concasată, se 
suplimentează bugetul de venituri şi cheltuieli cu suma de 60.000,00 lei, 

 
- Prelungirea Contractului de punere la dispoziţie de personal 

nr.3029/30.08.2012 încheiat între S.C. Human Service Agency S.R.L. şi Oraşul Valea 
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lui Mihai, pentru punerea la dispoziţia utilizatorului a forţei de muncă temporară de 
către Agentul de Muncă Temporară, se suplimentează bugetul de venituri şi cheltuieli 
cu suma de 60.000,00 lei, 

- Contractul de prestări de servicii nr. 1916/11.05.2015 încheiat între S.C. 
Pyro-Technic Transilvania S.R.L. şi Oraşul Valea lui Mihai, se suplimentează bugetul 
de venituri şi cheltuieli cu suma de 8.000,00 lei, 

- Contractul de prestări servicii nr. 2100/21.05.2015 încheiat între S.C. Stage 
Tehnic S.R.L. şi Oraşul Valea lui Mihai, se suplimentează bugetul de venituri şi 
cheltuieli cu suma de 12.700,00 lei, 

- Dispoziţia Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.126/2015 privind 
modificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015, 

În baza art.36 alin.(4) lit.a, art.45 alin.(1) și (2) lit.a și art. 115 alin.(1) lit.b din 
Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Rectificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai pe anul 2015 la partea 
de venituri la suma de 17.065,58 mii lei prin majorarea cu 592,90 mii lei şi la partea de 
cheltuieli la suma de 17.843,58 mii lei prin majorarea cu 592,90 mii lei, după cum 
urmează:  

VENITURI                                                               - mii lei -                                

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

040201 – Cote defalcate din impozitul pe venit 3.574,30 144,39 3.718,69 

070202 – Impozite şi taxe pe teren 850,00 20,00 870,00 

160202 – Impozit pe mijloacele de transport  360,00 50,00 410,00 

300205 – Venituri din concesiuni şi închirieri 150,00 33,51 183,51 

420265 – Finanţarea Programului de 
Dezvoltare Locală  0,00 345,00 345,00 

TOTAL VENITURI 16.472,68 592,90 17.065,58 
                 

CHELTUIELI                                                               - mii lei -                                                                                                                                   

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE 1.902,00 90,00 1.992,00 
- din care, titlul 20 – bunuri și servicii 980,00 90,00 1.070,00 

67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 828,00 84,70 912,70 

- din care, titlul 20 – bunuri și servicii 400,00 84,70 484,70 

70.02 LOCUINŢE, SERVICII ȘI 
DEZVOLTARE PUBLICĂ 1.682,00 345,00 2.027,00 

- din care, titlul 70 – active financiare 945,00 345,00 1.290,00 

84.02 TRANSPORTURI 1.017,00 73,20 1.090,20 
- din care, titlul 20 – bunuri și servicii 
                 titlul 70 – active financiare 

112,00 
905,00 

60,00 
13,20 

172,00 
918,20 

TOTAL CHELTUIELI 17.250,68 592,90 17.843,58 
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Art.2: Se validează modificările aduse bugetului oraşului Valea lui Mihai pe 

anul 2015, conform Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.126/2015. 
 
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 cunoștință prin afișare pe site-ul www.valealuimihai.ro,  

 la dosar. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ: 
                 Krizsán Csaba Géza                              SECRETAR,  

                                                                                    Todor Maria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.40 din 28 mai 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 10 voturi PENTRU 

                      -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

 

http://www.valealuimihai.ro/

