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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 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 2014 nr. 356/ 2013, 
- adresa Administrației județene a finanțelor publice Bihor, nr. 33375/2014,  

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 respectiv a salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și a altor 
drepturi salariale în bani, precum și a contribuțiilor aferente acestora (cod 11.02.02) 
se diminuează cu suma de 130,00 mii lei pe trimestrul IV a.c. 

- adresa Administrației județene a finanțelor publice Bihor nr. 33376/2014,  
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 cheltuielilor cu hotărârile 

judecătorești pentru plata salariilor în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat 
(cod 11.02.02) se suplimentează cu suma de 58,85 mii lei pe trimestrul IV a.c. 

- adresa Consiliului Județean Bihor nr. 14282/2014,  privind repartizarea cotei 
de 20% din sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, precum și a sumelor rezultate după aplicarea gradului de colectare pe 
anul 2014, astfel: 

  suplimentarea cu suma de 25,00 mii lei pentru participarea la operatorul 
regional apă–canal al Asociației Intercomunitare Zona Nord - Vest, 

  diminuarea cu suma de 0,70 mii lei a programului repartizat prin H.C.J. 
nr. 31/2014 - cota de 20% din sumele din cotele defalcate din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 04.02.04), 

- Actul adițional nr.1/24 octombrie 2014 la Contractul de finanțare nr. 4461 
din 26 august 2014 semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice și Orașul Valea lui Mihai pentru obiectivul de investiții ”Realizarea, extinderea 

și modernizarea sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate în 
localitatea Valea lui Mihai – etapele contractate pentru execuția SP1 Valea lui Mihai 
și canalizare menajeră str. Morii, Valea lui Mihai“. Conform art.3 alin.(5) la 
contractul de finanțare se suplimentează valoarea finanțării acordate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu suma de 377,39 mii lei, 
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- Ordinul Viceprim-Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice nr. 2090 din 29 octombrie 2014, prin care se repartizează suma 
de 1.148,00 mii lei bugetului local al orașului Valea lui Mihai, pentru achitarea 
arieratelor reprezentând  sume aferente sentinței judecătorești, 

- lista proprietarilor - persoane juridice/instituții publice acceptate de către 
Administraţia Fondului pentru Mediu, la participarea în programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto național – Programul Rabla 2014, se suplimentează bugetul de 
venituri și cheltuieli cu suma de 27,00 mii lei în vederea achiziționării unui autoturism 
marca Skoda Octavia de către orașul Valea lui Mihai,  

- 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 2014 la partea 
de venituri la suma de 16.911,60 mii lei prin majorarea cu suma de 1.505,54 mii lei şi la 
partea de cheltuieli la suma de 17.807,60 mii lei prin majorarea cu suma de 1.505,54 mii 
lei, după cum urmează:  

VENITURI                                                                - mii lei -                                

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

04.02.04 - Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale 571,00 - 0,70 570,30 

07.02.01 – Impozit și taxă pe clădiri 999,00 27,00 1.026,00 

11.02.02 - Sume defalcate din taxa pe valoare 
adaugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor și sectoarelor mun. București 6.340,00 - 71,15 6.268,85 

11.02.06 - Sume defalcate din taxa pe valoare 
adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale 45,00 25,00 70,00 

42.02.63.01 - Finanţarea programului naţional 
de dezvoltare locală   - 1.148,00 1.148,00 

42.02.65 - Finanţarea programului naţional de 
dezvoltare locală  600,00 377,39 977,39 

TOTAL VENITURI 15.406,06 1.505,54 16.911,60 
                                        

CHELTUIELI                                                               - mii lei -                                                                                                                                   

Denumire indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţă 
Buget 

rectificat 

51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE 1.845,40 27,00 1.872,40 

- din care: - titlul 70 - cheltuieli de capital 172,40 27,00 199,40 

54.02 ALTE SERVICII PUBLICE 
GENERALE 157,50 - 66,00 91,50 

- din care: - titlul 50 - fond de rezervă bugetară 66,00 - 66,00 0,00 

65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT 6.422,40 - 5,15 6.417,25 
- din care: - titlul 10 - cheltuieli de personal 5.034,00 - 5,15 5.028,85 
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70.02 LOCUINŢE, SERVICII ȘI 
DEZVOLTARE PUBLICĂ 4.235,00 1.550,39 5.785,39 

- din care: -  titlul 20 – bunuri și servicii 1.209,00 1.148,00 2.357,00 

                 - titlul 70 – cheltuieli de capital        2.351,00 402,39 2.753,39 

84.02 TRANSPORTURI 697,26 - 0,70 696,56 
- din care: - titlul 70 - cheltuieli de capital 620,26 - 0,70 619,56 

TOTAL CHELTUIELI 16.302,06 1.505,54 17.807,60 

 
Art.2: Revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, 

nr.75/2014 privind aprobarea plăţii debitului către creditoarea CENTRAL-FAKTOR 
Z.R.T. şi renunţarea la judecată de către oraşul Valea lui Mihai în dos. civil 
nr.11347/271/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Oradea, care nu a fost pus în aplicare şi a 
rămas fără obiect. 

 
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.91 din 12 noiembrie 2014   

Hotărârea a fost adoptată cu: - 14  voturi PENTRU 
                -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

 

http://www.valealuimihai.ro/

