
                      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 la proiectul de hotărâre, nr.5363/15 decembrie 2015 şi 

Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul de 
specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.5364/15 decembrie 2015, 

- prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2015,  nr. 186/2014, 
- adresa Consiliului Judeţean Bihor nr.18283/23 noiembrie 2015, privind 

alocarea sumei de 15.000,00 lei pentru finanţarea programului „Plan Urbanistic 

General şi Regulament de Urbanism”,  
- adresa Consiliului Judeţean Bihor nr.18671/26 noiembrie 2015, privind 

repartizarea sumei de 65.000,00 lei din cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii „Extindere reţele de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai”, 

- Dispoziţia Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr. 364/2015, 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, 

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 21.169,53 mii lei prin majorarea cu suma de 256,00 mii lei şi la 
partea de cheltuieli la suma de 21.947,53 mii lei prin majorarea cu suma de 256,00 mii 
lei, după cum urmează:     

VENITURI                                                                - mii lei-                                

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget  

rectificat 

07.01.01 – Impozit pe clădiri de la persoane fizice 220,00 30,00 250,00 

07.02.02 – Impozit şi taxa pe teren de la persoane 
juridice 150,00 10,00 160,00 

07.02.03 – Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de 
timbru 10,00 20,00 30,00 

16.02.01 – Impozit pe mijloacele de transport  
deţinute de persoanele fizice 250,00 60,00 310,00 



11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 564,76 65,00 629,76 

30.02.05.30 – Alte venituri din concesiuni şi 
închirieri 210,00 5,00 215,00 

33.02.10 – Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor 
legali pentru întreţinerea copiilor în creşe 20,00 5,00 25,00 

34.02.02 – Taxe extrajudiciare de timbru  20,00 2,00 22,00 

35.02.01.02 – Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 
aplicate de către instituţiile de specialitate  100,00 40,00 140,00 

36.02.06 – Taxe speciale 12,00 4,00 16,00 

42.02.05 – Planuri şi regulamente de urbanism - 15,00 15,00 

TOTAL VENITURI 20.913,53 256,00 21.169,53 

CHELTUIELI                                                               - mii lei -                                                                                                                                   

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

AUTORITĂŢI PUBLICE 2.211,50 50,00 2.261,50 

- din care: - bunuri şi servicii 1.160,00 50,00 1.210,00 

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE  4.397,95 206,00 4.603,95 

- din care: - bunuri şi servicii 827,00 7,00 834,00 

                 - cheltuieli de capital 3.400,95 199,00 3.599,95 

TOTAL CHELTUIELI 21.691,53 256,00 21.947,53 

Art.2:  Se validează modificările aduse bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe 
anul 2015, conform Dispoziţiei Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 364/2015. 

Art.3:  Prezenta, sub formă de 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,        

            Pap Sándor-György                      

      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

                                     SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,  

                                                                           Todor Maria           

                      

 

 
Nr.102 din 23 decembrie 2015   

Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU 
        -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

 

http://www.valealuimihai.ro/

