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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 2014 

   
 
 
 

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 al Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, 
- 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 2014 nr.356/ 2013, 
- prevederile  art.19 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
- adresa Administrației județene a finanțelor publice Bihor, nr.33925 din 

09.12.2014,  prin care  s-a aprobat repartizarea influențelor la sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor pentru anul 2014, din care pentru finanțarea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat (cod 11.02.02): 

 salariile, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor 
aferente acestora se diminuează cu suma de 56,00 mii lei pe trimestrul IV a.c. 

 hotărârile judecătorești pentru plata salariilor în instituțiile 
de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2014 se suplimentează cu suma 
de 45,98 mii lei pe trimestrul IV a.c. 

 hotărârile judecătorești pentru plata salariilor în instituțiile 
de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015 se suplimentează cu suma 
de 599,00 mii lei pe trimestrul IV a.c. 

- Decizia șefului Administrației județene a finanțelor publice Bihor, nr. 
87/09.12.2014, prin care se precizează că nivelul maxim al cheltuielilor de personal 
aferent bugetului centralizat al orașului Valea lui Mihai s-a suplimentat pentru anul 
2014 cu suma de 806,42 mii lei - nivelul maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 
2014 este 7.861,96 mii lei, 

- adresa Administrației județene a finanțelor publice Bihor, nr. 33930 din 
10.12.2014, emis în baza O.U.G. nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2014 și unele măsuri bugetare, în scopul achitării ratelor de capital pe anii 2014 
și 2015, precum și pentru achitarea ratelor de capital restante, înregistrate până la data 
intrării în vigoare a ordonanței de urgență, aferente împrumuturilor contractate,  alocă 
orașului Valea lui Mihai, după cum urmează: 
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 pentru anul 2014 suma de 63,46 mii lei, 

 pentru anul 2015 suma de 253,85 mii lei, 
- referatul de necesitate nr. 4277 din 24 noiembrie 2014, 
- contractul de leasing nr. 200966/2014,  
- cererea Asociației Ave Miriam nr. 157/CL din 17 noiembrie 2014, 
- cererea Asociației Pro Valea lui Mihai-Ermihalyfalvaert Egyesulet nr. 

161/CL din 20 noiembrie 2014, 

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 2014 la partea 

de venituri la suma de 18.084,73 mii lei prin majorarea cu 1.173,13 mii lei şi la partea 
de cheltuieli la suma de 18.980,73 mii lei prin majorarea cu 1.173,13  mii lei, după cum 
urmează:  

 
VENITURI                                                                - mii lei -                                

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale 4.288,40 147,84 4.436,24 

37.02.01 – Donații și sponsorizări - 84,00 84,00 

11.02.02 - Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor și sectoarelor municipiului 
București 6.268,85 623,98 6.892,83 

11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale 70,00 317,31 387,31 

TOTAL VENITURI 16.911,60 1.173,13 18.084,73 

                 
CHELTUIELI                                                               - mii lei -                                                                                                                                   

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE 1.872,40 252,94 2.125,34 
- din care: titlul 10 - cheltuieli de personal 713,00 92,44 805,44 

                 titlul 20 – bunuri și servicii 960,00 124,00 1.084,00 

                 titlul 70 - cheltuieli de capital 199,40 36,50 235,90 

54.02 ALTE SERVICII PUBLICE 
GENERALE 91,50 5,30 96,80 

- din care: titlul 10 – cheltuieli de personal 51,50 5,30 56,80 

65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT 6.417,25 588,98 7.006,23 
- din care, titlul 10 - cheltuieli de personal 5.028,85 588,98 5.617,83 
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67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 909,70 -71,40 838,30 

- din care: titlul 10 - cheltuieli de personal 21,00 4,10 25,10 

                 titlul 20 – bunuri și servicii 294,20 20,00 314,20 

                 titlul 59 – alte cheltuieli 310,00 4,50 314,50 

                 titlul 70 - cheltuieli de capital 140,00 -100,00 40,00 

68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.554,50 81,00 1.635,50 

- din care: titlul 10 - cheltuieli de personal 652,04 81,00 733,04 

70.02 LOCUINŢE, SERVICII ȘI 
DEZVOLTARE PUBLICĂ 5.785,39 132,31 5.917,70 

- din care: titlul 20 – bunuri și servicii 2.357,00 88,46 2.445,46 

                 titlul 51 – transferuri intre unitati        250,00 -210,00 40,00 

                 titlul 81 – rambursări de credite        425,00 253,85 678,85 

74.02 PROTECȚIA MEDIULUI 73,50 0,00 73,50 

- din care: titlul 70 – active financiare - 11,00 11,00 

                titlul 85 -  plăți efectuate în anii 
precedenti și recuperate în anul curent 

- -11,00 -11,00 

84.02 TRANSPORTURI 696,56 184,00 880,56 
- din care: titlul 20 – bunuri și servicii 77,00 50,00 127,00 

                 titlul 70 - cheltuieli de capital 619,56 134,00 753,56 

TOTAL CHELTUIELI 17.807,60 1.173,13 18.980,73 

 
Art.2: Rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul  2014 la partea de venituri la suma de 
2.174,64 mii lei prin diminuarea  cu 111,36 mii lei şi la partea de cheltuieli la suma de  
2.576,64 mii lei prin diminuarea cu 111,36 mii lei, după cum urmează: 

VENITURI                                                                - mii lei -                                

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

30.10.05 – Venituri din concesiuni și închirieri 33,00 6,75 39,75 

33.10.08 – Venituri din prestări de servicii 625,50 28,39 653,89 

33.10.13 – Contribuția de întreținere a 
persoanelor asistate 240,00 16,00 256,00 

42.10.43 – Sume primite de instituțiile publice 
în cadridul programelor FEGA implementate de 
APIA 83,00 12,50 95,50 

43.10.09 – Subvenții pentru instituții publice 1.096,50 -175,00 921,50 

TOTAL VENITURI 2.286,00 -111,36 2.174,64 

                                  CHELTUIELI                                                               - mii lei -                                                                                                                                   

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

66.10 SĂNĂTATE 252,00 0 252,00 

- din care: titlul 10 - cheltuieli de personal 174,00 -0,35 168,50 

                 titlul 20 – bunuri și servicii 78,00 0,35 83,50 

67.10 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 162,50 6,75 169,25 
- din care: titlul 10 - cheltuieli de personal 35,50 6,75 42,25 
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68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 784,00 16,00 800,00 

- din care: titlul 10 - cheltuieli de personal 175,00 16,00 191,00 

70.10 LOCUINŢE, SERVICII ȘI 
DEZVOLTARE PUBLICĂ 953,50 -159,00 794,50 

- din care: titlul 10 – cheltuieli de personal 185,50 16,00 201,50 

                 titlul 20 – bunuri și servicii 358,00 25,00 383,00 

                 titlul 70 – cheltuieli de capital 410,00 -200,00 210,00 

80.10 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE 140,00 12,39 152,39 
- din care: titlul 10 – cheltuieli de personal 14,00 1,35 15,35 

                 titlul 70 – cheltuieli de capital 33,00 11,04 44,04 

83.10 AGRICULTURĂ 240,00 12,50 252,50 
- din care: titlul 70 – cheltuieli de capital 32,00 12,50 44,50 

TOTAL CHELTUIELI 2688,00 -111,36 2.576,64 
 

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: 
                  Karsai József-Attila                SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

Nr.109 din 11 decembrie 2014   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 14 voturi PENTRU 

                -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

 

http://www.valealuimihai.ro/

