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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,  
- Referatul de aprobare al Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.4903/2015 şi 

Raportul de specialitate al Biroului buget - contabilitate, finanţe din aparatul de 
specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.4902/2015, 

- prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, 
- adresa Administraţiei judeţene a finanţelor publice Bihor, nr.33830/2015, 

prin care se diminuează cu suma de 149.000,00 lei capitolul „Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată”, pe anul 2015,    

- adresa Administraţiei judeţene a finanţelor publice Bihor, nr.33956/2015, 
prin care s-a aprobat repartizarea la sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2015, suma de 4.000,00 lei, 

- adresa Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” Valea lui Mihai, nr.5180/2015 cu 
privire la suplimentarea bugetului pe anul 2015 cu suma de 22.500,00 lei pentru 
realizarea obiectivului „Lucrări de modernizare şi procurare a două centrale termice pe 
gaz de 55kW”,  

- nota Inspectoratului Judeţean în Construcţii Bihor, nr.4982/2015, cu privire 
la plata sumei de 124.217,50 lei reprezentând cota de 0,1% şi cota de 0,7% din valoarea 
lucrărilor autorizate pentru realizarea obiectivului de investiţii „Execuţia reţelei de 
distribuţie a apei potabile şi a reţelei de canalizare a oraşului Valea lui Mihai”, 

- nota Inspectoratului Judeţean în Construcţii Bihor, nr.4983/2015, cu privire 
la plata sumei de 47.141,54 lei reprezentând cota de 0,1% şi cota de 0,7% din valoarea 
lucrărilor autorizate pentru realizarea obiectivului de investiţii „Staţia de epurare a 
apelor uzate şi tratare a apei potabile, oraş Valea lui Mihai”, 

- Dispoziţia Primarului oraşului Valea lui Mihai nr.302/2015, privind 
modificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2015, 

- 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, 
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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 20.340,03 mii lei prin majorarea cu suma de 414,50 mii lei şi la 
partea de cheltuieli la suma de 21.118,03 mii lei prin majorarea cu suma de 414,50 mii 
lei, după cum urmează:     

VENITURI                                                                     - mii lei-                                

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit  4.637,49 501,01 5.138,50 

07.02.02 – Impozit şi taxa pe teren de la       
                  persoane juridice 140,00 10,00 150,00 

15.02.01 – Impozit pe spectacole 0 1,00 1,00 

15.02.50 – Alte taxe pe servicii specifice 0 20,00 20,00 

16.02.03 – Taxe şi tarife pentru eliberarea de 
licenţe şi autorizaţie de funcţionare 0 1,00 1,00 

11.02.02 – Sume defalcate din TVA 6.977,00 -149,00 6.828,00 

11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoarea  
                  adăugată 560,76 4,00 564,76 

30.02.05.30 – Alte venituri din concesiuni şi  
                       Închirieri  183,51 26,49 210,00 

TOTAL VENITURI 19.925,53 414,50 20.340,03 

 
CHELTUIELI                                                                  - mii lei -                                                                                                                                   

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

AUTORITĂŢI PUBLICE 2.114,00 97,50 2.211,50 

- din care: - cheltuieli de personal 

- bunuri si servicii 
- art. 20.13  
- art. 20.30.01 
- art. 20.01.30 

- cheltuieli de capital 

901,00 
1.110,00 

10,00 
10,00 
84,00 

103,00 

42,00 
50,00 
-5,00 
-3,00 
8,00 
5,50 

943,00 
1.160,00 

5,00 
7,00 

92,00 
108,50 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 236,00 -124,00 112,00 
- din care: - fond de rezervă  124,00 -124,00 - 

ÎNVĂȚĂMÂNT 9.732,68 -2,00 9.730,68 
-  din care: -  cheltuieli de personal 
                  -  cheltuieli de capital 

5.492,00 
80,00 

-25,00 
23,00 

5.467,00 
103,00 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 998,20 24,00 1.022,20 
- din care:  - bunuri şi servicii 

- art. 20.01.07  
- art. 20.01.30 

- alte cheltuieli 

512,20 
25,00 

8,50 
300,00 

14,00 
-10,00 
10,00 
10,00 

526,20 
15,00 
18,50 

310,00 
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LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE  3.978,95 419,00 4.397,95 

-din care:   - bunuri și servicii 
- art. 20.01.03 
- art. 20.01.09 

                  - cheltuieli de capital 

572,00 
350,00 
50,00 

3.236,95 

255,00 
-12,00 
12,00 

164,00 

827,00 
338,00 
62,00 

3.400,95 

TOTAL CHELTUIELI 20.703,53 414,50 21.118,03 

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

anul 2015, conform Dispoziţiei Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr. 302/2015. 

 
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,                    

                     Nagy László                                           

 

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 
                                  SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,  

                                                                    Todor Maria  

 

 

 

 

 

Nr.93 din 25 noiembrie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 10 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/

