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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, 
precum 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, 
- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bihor nr. 32855 / 

05.08.2014, prin care s-a comunicat aprobarea  repartizării sumei de 726,00 mii lei din  
care:  sume  defalcate  din TVA pentru echilibrare 497,35 mii lei și sume ce se alocă 
din cota de 18,5% din impozitul pe venit 228,65 mii lei, 

- Ordinul nr. 433/2015 al Ministrului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice prin care a fost alocată suma suplimentară de 42.490 lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor 
uzate şi tratarea apei potabilă, astfel suma totală alocată pentru anul 2015, este de 
209.063,00 lei, 

- Ordinul nr. 433/2015, al Ministrului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice a fost alocată suma suplimentară de 49.570 lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii: Execuţia reţelei de distribuţie a apei potabile şi a reţelei de 
canalizare a oraşului Valea lui Mihai, astfel suma totală alocată pentru anul 2015 
este de 198.944,00 lei, 

- Dispoziţia primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.201/2015, 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 18.660,90 mii lei prin majorarea cu 818,06 mii lei şi la partea 
de cheltuieli la suma de 19.438,90 mii lei prin majorarea cu 818,06 mii lei, după cum 
urmează:  
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VENITURI                                                               - mii lei -                                

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

0,00 228,65 228,65 

11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 

63,41 497,35 560,76 

42.02.65 – Finanţarea Programului de 
Dezvoltare Locală  891,26 92,06 983,32 

TOTAL VENITURI 17.842,84 818,06 18.660,90 
                 

CHELTUIELI                                                               - mii lei -                                                                                                                                   

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE 1.992,00 -50,00 1.942,00 
- din care, titlul 70 – cheltuieli de capital 261,00 -50,00 211,00 

65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT 9.667,68 50,00 9.717,68 

- din care, titlul 20 – bunuri și servicii 951,00 50,00 1.001,00 

70.02 LOCUINŢE, SERVICII ȘI 
DEZVOLTARE PUBLICĂ 2.573,26 818,06 3.391,32 

- din care, titlul 70 – cheltuieli de capital 1.836,26 818,06 2.654,32 

TOTAL CHELTUIELI 18.620,84 818,06 19.438,90 

 
Art.2:  Se validează modificările aduse bugetului orașului Valea lui Mihai 

pe anul 2015, conform Dispoziției Primarului orașului Valea lui Mihai, nr. 201/2015. 
 

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: 
                    Marian Alexandru        SECRETAR,  

                                                                                      Todor Maria  

 

Nr.62 din 28 august 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 11 voturi PENTRU 

                -   4 ABŢINERI 

* Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
oraşului Valea lui Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.11/2012, „abţinerile se contabilizează la 
voturile”CONTRA” 

http://www.valealuimihai.ro/

