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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 şi 
Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul de 
specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai,  

- prevederile Legii bugetului de stat nr.186/2014,  
- prevederile  art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
- Contractul de Finanţare nr.10669/10 iunie 2015 (înregistrat sub nr. 2444/15 

iunie 2015) încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 
Oraşul Valea lui Mihai pentru Programul naţional de dezvoltare locală Subprogramul 
„Regenerare urbană a municipiilor şi oraşelor” Domeniul realizare/extindere/ 

reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate 
al cărui obiect îl constituie acordarea unei finanţări din bugetul MDRAP pe anul 2015 în 
sumă de 546,26 mii lei, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Realizarea, 

extinderea şi modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate 
în localitatea Valea lui Mihai – etapele contractate pentru execuția SP1 Valea lui 
Mihai și canalizare menajeră str. Morii, Valea lui Mihai“, 

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 17.611,84 mii lei prin majorarea cu 546,26  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 

420265 – Finanţarea Programului de 
Dezvoltare Locală  345,00 546,26 891,26 

TOTAL VENITURI 17.065,58 546,26 17.611,84 
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CHELTUIELI                                                               - mii lei -                                                                                                                                   

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

70.02 LOCUINŢE, SERVICII ȘI 
DEZVOLTARE PUBLICĂ 2.027,00 546,26 2.573,26 
- din care, titlul 70 – active financiare 1.290,00 546,26 1.836,26 

TOTAL CHELTUIELI 17.843,58 546,26 18.389,84 

 
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 prin afișare pe site-ul www.valealuimihai.ro  
- la dosar. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 
                    Krizsán Csaba Géza        SECRETAR,  

                                                                                      Todor Maria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.46 din 30 iunie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 14 voturi PENTRU 

        -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

 

http://www.valealuimihai.ro/

