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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 inițiat 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, 
- adresa a D.G.R.F.P. – Bihor, nr.33258/15.10.2014  prin care  se comunică 

faptul că, în baza prevederilor O.U.G nr. 59/2014 se suplimentează capitolul 110206 - 
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată cu suma de 14,00 mii lei, iar la capitolul 
040204 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale se majorează cu suma de 13,00 mii lei, 

- adresa Direcției de Sănătate Publică Bihor, nr. 15147/ 29.09.2014 prin care 
se comunică suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului de Asistență 
Medico-Socială Valea lui Mihai cu suma de 52 mii lei, 

- adresa a D.G.R.F.P. – Bihor, nr.33417/29.10.2014 cu privire la majorarea 
nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2014 pentru Oraşul Valea lui Mihai 
cu suma de 170,00 mii lei, 

- faptul că valorile la unele capitole de venituri au depăşit cele prevăzute în 
bugetul local iniţial, se majorează astfel: 

- 030218 - Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 
din patrimoniul personal cu suma de 10,00 mii lei 

- 160202 – Impozit pe mijloacele de transport cu suma de 27,00 mii lei,  
- 180250 - Alte impozite şi taxe cu suma de 50,00 mii lei, 
- 300205 –Venituri din concesiuni şi închirieri cu suma de 50,00 mii lei, 
- 390201 -  Venituri din valorificarea unor  bunuri ale instituţiilor publice 

cu suma de 27,40 mii lei, 
- faptul că valorile la unele capitole de venituri au depăşit cele prevăzute în 

bugetul iniţial de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, se majorează astfel: 

- 301005 - Venituri din concesiuni și închirieri cu suma de 3,00 mii lei, 
- 331008 - Venituri din prestări de servicii cu suma de 11,00 mii lei, 
- 331013  - Venituri din contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 

cu suma de 19,00 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) şi (2) lit. a şi art.115 alin.(1) lit. b

 

din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se rectifică bugetul oraşului Valea lui Mihai pe anul 2014 la partea de 
venituri la suma de 15.406,06 mii lei prin majorarea cu 243,40 mii lei şi la partea de 
cheltuieli la suma de 16.302,06 mii lei prin majorarea cu 243,40 mii lei, după cum 
urmează: 

  VENITURI                                                                          - mii lei -                                

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

040204 - Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale 558,00 13,00 571,00 

110206 - Sume defalcate din taxa pe valoare 
adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale 31,00 14,00 45,00 

030218 - Impozit pe veniturile din transferul 
proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 6,00 10,00 16,00 

160202 – Impozit pe mijloacele de transport  320,00 27,00 347,00 

180250 - Alte impozite şi taxe 100,00 50,00 150,00 

300205 – Venituri din concesiuni şi inchirieri 80,00 50,00 130,00 

390201 - Venituri din valorificarea unor bunuri 
ale instituţiilor publice 30,26 27,40 57,66 

420235 - Subvenţii pentru finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale 200,00 52,00 252,00 

420213 - Subvenţii pentru finanţarea programelor 
multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a 
apelor 600,00 - 600,00 0,00 

420265 - Finanţarea programului naţional de 
dezvoltare locală 0,00 600,00 600,00 

TOTAL VENITURI 15.162,66 243,40 15.406,06 
                                                                             

   CHELTUIELI                                                                      - mii lei -                                                                                                                                   

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

AUTORITĂŢI PUBLICE 1.750,00 95,40 1.845,40 

- din care: 
- cheltuieli de personal 
- cheltuieli de capital 

 
645,00 
145,00 

 
68,00 
27,40 

 
713,00 
172,40 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 154,50 3,00 157,50 
- din care: - cheltuieli de personal 48,50 3,00 51,50 

SĂNĂTATE 206,80 52,00 258,80 

-  din care: -  transferuri între unităţi 204,80 52,00 256,80 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 907,70 2,00 909,70 
- din care:  - cheltuieli de personal 19,00 2,00 21,00 

ASIGURĂRI ȘI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1.490,50 64,00 1.554,50 
- din care: - cheltuieli de personal 588,04 64,00 652,04 

TRANSPORTURI 670,26 27,00 697,26 

-din care: - bunuri și servicii 50,00 27,00 77,00 

TOTAL CHELTUIELI 16.058,66 243,40 16.302,06 
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Art.2: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii pe anul  2014, la partea de venituri la suma de 2.286,00 
mii lei prin majorarea cu 85,00 mii lei, şi la partea de cheltuieli la suma de  2.688,00 mii 
lei prin majorarea cu 85,00 mii lei, după cum urmează: 

 VENITURI                                                                              - mii lei - 

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

301005 - Venituri din concesiuni și închirieri 30,00 3,00 33,00 

331008 - Venituri din prestări de servicii 614,50 11,00 625,50 

331013 - Contribuția de întreținere a persoanelor 
asistate 221,00 19,00 240,00 

431009 - Subvenții pentru instituţii publice 1.044,50 52,00 1.096,50 

TOTAL VENITURI 2.201,00 85,00 2.286,00 
CHELTUIELI                                                                         - mii lei -                                                                    

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

SĂNĂTATE 200,00 52,00 252,00 
- din care: - bunuri si servicii 26,00 52,00 78,00 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 159,50 3,00 162,50 
- din care: - cheltuieli de personal 32,50 3,00 35,50 

ASIGURĂRI ȘI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 765,00 19,00 784,00 

- din care: - cheltuieli de personal 156,00 19,00 175,00 

LOCUINŢE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE 
PUBLICĂ 943,50 10,00 953,50 

- din care: - cheltuieli de personal 175,50 10,00 185,50 

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE  139,00 1,00 140,00 
- din care: - cheltuieli de personal 13,00 1,00 14,00 

TOTAL CHELTUIELI 2.603,00 85,00 2.688,00 

 
Art.3: Modificarea, în cadrul cap. bugetar 42.02 – Subvenţii de la bugetul de 

stat, subcapitolul 420213 – Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, cu trecerea în subcapitolul 420265 – 
Finanţarea programului naţional de dezvoltare locală a sumei de 600,00 mii lei. 

 
Art.4:  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.86 din 29 octombrie 2014   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 14 voturi PENTRU 

                -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

http://www.valealuimihai.ro/

