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H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai pe anul 2021 

 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 29 septembrie 2021, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Orașului Valea lui Mihai, privind 

rectificarea bugetului Orașului Valea lui Mihai, nr.46/PH/22 septembrie 2021 şi Avizul 

Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat a Consiliului Local 

al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 24/ 28 septembrie 2021, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 5398/22 septembrie 2021 

şi Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul de 

specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.5399/23 septembrie 2021, 

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021,  

- prevederile art.19 alin.(1) lit. a și art.20 alin.(1) lit. a din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

- adresa Consiliului Județean Bihor, nr.17757/2021 privind repartizarea 

sumei de 28,80 mii lei pentru finanțarea programului „Plan Urbanistic General și 

Regulament de Urbanism”, 

- Decizia Șefului de Administrație al Administrației Județene a Finanțelor 

publice Bihor, nr. 12/2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a 

influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale, la sumele aferente din impozitul pe venit estimat a fi încasat la 

bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale în anul 2021, prin 

care pentru UAT Oraşul Valea lui Mihai, s-au repartizat următoarele: 

 suma de 855,00 mii lei reprezentând influenţa la sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,  

 suma de -1.233,00  mii lei reprezentând cote defalcate din impozitul 

pe venit,  

 suma de 705,00 mii lei reprezentând sume alocate din cotele defalcate 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  

- Decizia Șefului de Administrație al Administrației Județene a Finanțelor 

publice Bihor, nr.14/2021 privind repartizarea sumei de 20,00 mii lei din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

orașelor şi municipiilor pentru anul 2021, pentru finanțarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat,  
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- adresele nr. 4709/2021  și 4710/2021 ale Școlii Gimnaziale “Zelk Zoltan” 

Valea lui Mihai, prin care solicită alocarea sumelor din bugetul UAT orașul Valea lui 

Mihai, pentru bunuri și servicii și pentru cheltuieli de capital; 

- adresele nr. 1881/2021 și 1881/2021 ale Liceului Tehnologic Nr.1 Valea lui 

Mihai, prin care solicită alocarea sumelor din bugetul UAT orașul Valea lui Mihai,  

pentru realizarea unor obiective de investiții; 

În baza art.129 alin.(2) lit. b, alin.(4) lit. a, art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit. a 

coroborat cu art.136 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a
 
din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Rectificarea bugetului oraşului Valea lui Mihai pe anul 2021 la partea 

de venituri la suma de 90.602,42 mii lei prin majorarea cu suma de 375,80 mii lei şi la 

partea de cheltuieli la suma de 96.719,42 mii lei prin majorarea cu suma de 375,80  mii 

lei, după cum urmează:                   

VENITURI        - mii lei -  

Denumire indicator 
Buget 

iniţial 
Influenţă 

Buget 

rectificat 

04.02.01 – Cote defalcate din impozitul pe venit 

04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale 

11.02.02 – Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor şi 

municipiilor 

11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 

42.02.05 – Planuri și Regulamente de Urbanism 

7.504,00 

 

     

 343,00 

 

 

 

3.510,00 

 

1.376,52 

- 

-1.233,00 

 

 

705,00 

 

 

 

20,00 

 

855,00 

28,80 

6.271,00 

 

 

1.048,00 

 

 

 

3.530,00 

 

2.231,52 

28,80 

TOTAL VENITURI 90.226,62 375,80 90.602,42 

CHELTUIELI                                                                       - mii lei – 

Denumire indicator 
Buget 

iniţial 
Influenţă 

Buget 

rectificat 

ÎNVĂȚĂMÂNT 30.979,00 237,00 31.216,00 

-  din care: - bunuri și servicii 

                  - cheltuieli de capital 

1.145,00 

310,00 

102,00 

135,00 

1.247,00 

445,00 

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE 

PUBLICĂ 36.067,52 138,80 36.235,12 

- din care: - cheltuieli de capital 1.360,52 138,80 1.499,32 

TOTAL CHELTUIELI 96.343,62 375,80 96.719,42 
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Art.2:  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 publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro   

 la dosar. 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              Contrasemnează pentru legalitate:                                     

                 Czeglédi Iulia                                    pt. SECRETARUL GENERAL 

                             AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                   Magyar Anna  

 

 

 

 
 

 

 

Nr.63 din 29 septembrie 2021   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 16 

Hotărârea a fost adoptată cu:   16 voturi PENTRU 

                             0 voturi ÎMPOTRIVĂ    

 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL nr.63/29 septembrie 2021 

Nr 

crt 
Operaţiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze 

procedura 

1. 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

[ ] simplă;   [X] absolută;   [  ] calificată; 
29/09/2021  

2.  Comunicarea către primar 11/10/2021  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 11/10/2021  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 18/10/2021  

5. Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual -  

6. Hotărârea devine obligatorie/produce efecte juridice,  18.10.2021  
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