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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 pe anul 2015 nr. 186/2014, 
- Actul adiţional nr. 1 la Contractul de finanţare nr. 10669/10.06.2015 încheiat 

între Oraşul Valea lui Mihai şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice cu privire la alocarea finanţării 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 contractante pentru execuţia SP1 
Valea lui Mihai şi canalizare menajeră str. Morii”, conform căruia creditele bugetare 
pentru anul 2015 se suplimentează cu suma de 55.577,00 lei, 

- Actul adiţional nr. 1 la Contractul de finanţare nr. 8867/28.04.2015 încheiat 
între Oraşul Valea lui Mihai şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice cu privire la alocarea finanţării pentru realizarea obiectivului de investiţii 
„Îmbunătăţire infrastructură apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai”, 
conform căruia creditele bugetare pentru anul 2015 se suplimentează cu suma de 
103.628,00 lei, 

- Actul adiţional nr. 1 la Contractul de finanţare nr. 8868/28.04.2015 încheiat 
între Oraşul Valea lui Mihai şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice cu privire la alocarea finanţării pentru realizarea obiectivului de investiţii 
„Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor uzate şi tratare a apei potabile”, 
conform căruia creditele bugetare pentru anul 2015, se suplimentează cu suma de 
56.257,00 lei, 

- Actul adiţional nr. 1 la Contractul de finanţare nr. 8869/28.04.2015 încheiat 
între Oraşul Valea lui Mihai şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice cu privire la alocarea finanţării pentru realizarea obiectivului de investiţii 
„Execuţia reţelei de distribuţie a apei potabile şi a reţelei de canalizare a oraşului 
Valea lui Mihai”, conform căruia creditele bugetare pentru anul 2015, se suplimentează 
cu suma de 33.365,00 lei, 

- procesul verbal încheiat între Oraşul Valea lui Mihai şi Administraţia 
Bazinală de Apă Crişuri privind stabilirea măsurilor privind executarea lucrărilor de 
decolmatare pe valea Pârâul Moka pe raza localităţii Valea lui Mihai, pe o lungime de 
aproximativ 2 (doi) km în valoare de 5.000,00 lei, 
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- adresa Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” nr. 4561/24 septembrie 2015 cu 
privire la alocarea de fonduri în sumă totală de 30.000,00 lei, pentru lucrări în imobilul 
situat în Oraşul Valea lui Mihai, str. Republicii nr.47, astfel: 

 Proiectarea şi execuţia sistemului de încălzire centrală suma de  
25.000,00 lei 

 pentru schimbare tâmplărie suma de 5.000,00 lei, 
- referatul de necesitate nr.3614/2015 cu privire la lucrarea Amenjare 

amplasament statuie Mama tuturor, în sumă de 6.572,00 lei, 
- referatul de necesitate nr.3616/2015 cu privire la lucrarea Reabilitare 

trotuare prin asfaltare în Oraşul Valea lui Mihai, strada Republicii, în sumă de 
9.535,04 lei, 

- referatul de necesitate nr.3818/2015 cu privire la lucrarea Reparaţii prin 
plombare a carosabilului pe străzile Republicii, Fabricii şi Kalvin Janos, în sumă de 
11.500 lei, 

- referatul de necesitate nr.3618/2015 cu privire la lucrarea Lucrări de 
întreţinere Sală de sport, oraşul Valea lui Mihai, în sumă de 5.600 lei, 

- referatul de necesitate nr.3395/2015 cu privire la achiziţionarea de costume 
populare pentru ansamblul de dansuri populare din Oraşul Valea lui Mihai, în sumă de 
6.350,00 lei, 

- actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în oraşul Valea lui 
Mihai – în sumă de 27.000 lei, 

- Contractul nr.1837/8109/2014 cu privire la lucrarea Proiectare canalizare 
menajeră str. Morii şi SP1 oraş Valea lui Mihai, în sumă de 6.200,00 lei,  

- Contractul nr.2503/2014 cu privire la serviciile Analiza oportunităţilor de 
finanţare a oraşului Valea lui Mihai, în sumă de 35.960,00 lei, 

- referatul de necesitate nr.3039/2015 cu privire la analiza instituţională 
aferentă proiectului Realizarea sistemului de apă şi apă uzată în oraşul Valea lui 
Mihai, judeţul Bihor, pentru depunerea spre finanţare în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 1 – Extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, în sumă de 148.800,00 lei,  

- faptul că valorile la unele capitole de venituri au depăşit cele prevăzute în 
bugetul local iniţial, se majorează capitolul 040201 – Cotele defalcate din impozitul pe 
venit cu suma de 167,30 mii lei, 

- faptul că valorile la unele capitole de venituri au depăşit cele prevăzute în 
bugetul local iniţial, se majorează capitolul 0702 – Impozite şi taxe pe proprietate cu 
suma de 50,00 mii lei, 

- 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) 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 19.292,03 mii lei prin majorarea cu suma de 466,13 mii lei, iar la 
partea de cheltuieli la suma de 20.070,03 mii lei prin majorarea cu suma de 466,13 mii 
lei, după cum urmează:   
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VENITURI                                                                      - mii lei -                                

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

040201 -  Cote defalcate din impozitul pe venit  3.868,69 167,30 4.035,99 

0702 – Impozite şi taxe pe proprietate 1.920,00 50,00 1.970,00 

420265 - Finanţarea programului naţional de 
dezvoltare locală 983,32 248,83 1.232,15 

TOTAL VENITURI 18.825,90 466,13 19.292,03 

 
CHELTUIELI                                                                                - mii lei -      
                                                                                                                              

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

AUTORITĂŢI PUBLICE 2.017,00 -68,00 1.949,00 

- din care: - bunuri si servicii 
 - cheltuieli de capital 

1.070,00 
211,00 

40,00 
-108,00 

1.110,00 
103,00 

ÎNVĂŢĂMÂNT 9.717,68 15,00 9.732,68 

- din care: - bunuri şi servicii 
                 - cheltuieli de capital 

1.001,00 
70,00 

5,00 
10,00 

1.006,00 
80,00 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 923,70 49,00 972,70 
- din care:   - bunuri si servicii 
                   - cheltuieli de capital 

484,70 
48,00 

22,00 
27,00 

506,70 
75,00 

ASIGURĂRI ȘI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1.626,00 25,00 1.651,00 
- din care:  -  transferuri între unităţi 475,00 25,00 500,00 

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE  3.391,32 423,63 3.814,95 

- din care: - bunuri şi servicii 
                - cheltuieli de capital 

567,00 
2.654,32 

5,00 
418,63 

572,00 
3.072,95 

TRANSPORTURI 1.090,20 21,50 1.111,70 
- din care: - cheltuieli de capital 918,20 21,50 939,70 

TOTAL CHELTUIELI 19.603,90 466,13 20.070,03 

 
Art.2: Rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015 la partea de venituri la suma de 
2.076,00 mii lei prin majorarea cu suma de 25,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli la 
suma de 2.669,00 mii lei prin majorarea cu suma de 25,00 mii lei, după cum urmează: 

 
VENITURI                                                                   - mii lei – 

 

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

431009 - Subvenții pentru instituţii publice 665,00 25,00 690,00 

TOTAL VENITURI 2.051,00 25,00 2.076,00 
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CHELTUIELI                                                              - mii lei – 

 

                                                                   
Denumire indicator 

Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

ASIGURĂRI ȘI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 919,00 25,00 944,00 

- din care:  - cheltuieli de capital 350,00 25,00 375,00 

TOTAL CHELTUIELI 2.644,00 25,00 2.669,00 

 
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.72 din 30 septembrie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 12 voturi PENTRU 

         -   4 voturi ÎMPOTRIVĂ                                                                               

 

http://www.valealuimihai.ro/

