
       

   HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  aall  oorraaşşuulluuii  AAlleeşşdd  ppee  aannuull  22001144  
  

Consiliul local al oraşului Aleşd, 
 Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, nr. 1848 din data de 24.02.2014; 
 Ţinând cont de avizul Comisiei buget-finanţe din cadrul Consiliului Local Aleşd, 
 Văzând prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014, nr.356/2013, 
 Având în vedere prevederile art.1, alin. (2) coroborat cu art.3 9 alin.(6) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice, 
 Ţinând seama de prevederile art. 36 alin.4 lit. “a” si art. 45 alin.2 lit.”a” din Legea nr. 
215/2001, administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE  

Art. 1 . În conformitate cu prevederile art.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale bugetul local este documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an 

veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel procesul bugetar include 

aprobarea bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale pe componentele sale: 

 bugetul local al oraşului Aleşd; 

 bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale; 

 bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii; 

 bugetul împrumuturilor externe si interne; 

 bugetul fondurilor externe nerambursabile. 

Prin urmare ordonatorii de credite elaborează proiectul bugetului local, care în 

conformitate cu art.19 din Legea nr.273/2006 se aprobă de către consiliile locale. 

Sumele aprobate prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi 

efectua plăţi în cursul anului bugetar se utilizează pentru finanţarea administraţiei publice locale, 

programelor, proiectelor, activităţilor, acţiunilor, obiectivelor şi altele asemenea, potrivit 

scopurilor prevazute în legislaţia în vigoare. Acestea vor fi angajate şi folosite în strictă corelare cu 

gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.  

Pentru anul 2014, conform Legii bugetului de stat pe anul 2014, nr.356 din 19.12.2013, 

bugetul local general al Oraşului Aleşd, propus în sumă de 27.909.238 lei, va avea următoarea 

structură:  

 Veniturile bugetului local în sumă totală de 17.041.000 lei se detaliază pe surse după cum 
se prezintă în continuare:  

  
Buget local 

VENITURI TOTALE, din care: 17,041,000.00 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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- venituri din taxe şi impozite locale la nivelul Oraşului Aleşd  5,500,000.00 

- cote defalcate din impozitul pe venit 3,000,000.00 

- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul oraşului Aleşd, din care (suma a-f): 

8,286,000.00 

a. cheltuieli personal unităţi învăţământ preuniversitar 6,050,000.00 

b. 
cheltuieli personal unităţi învăţământ preuniversitar - 
hot.judecătoreşti 

834,000.00 

c. cheltuieli materiale unităţi învăţământ preuniversitar 908,000.00 

d. 
finanţarea serviciului comunitar de evidenţă informatizată a 
persoanelor 

85,000.00 e. finanţarea cheltuielilor cu creşa de copii 

f. 
ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne beneficiari ajutor 
social 

g. indemnizatii persoanelor cu handicap grav 409,000.00 

- sume din TVA pt echilibrarea bugetului local (cod 11.02.06.) 40,000.00 

- sume din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetului local (cod 
04.02.04.) 

77,000.00 

- sume din cota de 22% din impozit pe venit a CJ pt cofinanţarea 
proiectelor  

0.00 

- sume din cota de 20% din TVA a CJ pt cofinanţarea proiectelor  0.00 

- subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

0.00 

- subvenții pentru finanţarea sănătății (medicina şcolară) 138,000.00 

 

 Veniturile din activităţi autofinanţate în sumă de 10,868,238 lei se detaliază astfel: 
 

Piaţa Agroalimentară 250,000.00 

Cantina socială Aleşd 200,000.00 

Spitalul Orăşenesc Aleşd 9,944,238.00 

Activităţi autofinanţate Şcoala Gimnazială "C-tin Şerban" Aleşd 134,000.00 

Activităţi autofinanţate Colegiul Tehnic "Al.Roman" Aleşd 340,000.00 

 Cheltuielile totale însumează 27.909.238 lei şi sunt structurate, astfel: 



 respectiv pe surse: 

 din surse ale bugetului local  17.041.000 lei 

 din activităţi autofinanţate 10.868.238 lei 

 respectiv pe secţiuni: 

 secţiunea de funcţionare 23.179.000 lei 

 secţiunea de dezvoltare 4.730.000 lei 

Detalierea veniturilor şi a cheltuielilor pe capitole, subcapitole şi acţiuni economice este detaliată în 
raportul anexă. 

Art. 2 . Se aprobă lista de lucrări şi acţiuni de realizat în anul 2014 în sumă 2.000.000 lei 

conform Programului anual al achiziţiilor publice. 

Art. 3 . Se aprobă Bugetul împrumuturilor interne, după cum urmează: 

Nr.crt. Denumirea împrumutului 

Valoarea 
maximă a 

împrumutului 
-lei- 

Valoarea tragerilor 
aferente anului 

2014 
-lei- 

1 

Credit de investiţii pentru cofinanţare 
proiect Îmbunătăţirea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în oraşul Aleşd, judeţul 
Bihor 

7.200.000  3.600.000  

Art. 4 . Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul oraşului Aleşd. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:  

 Instituţia Prefectului Judeţul Bihor 

 Primarul oraşului Aleşd  

 DGFP Bihor 

 Serviciul contabilitate 
 

   
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
   CUREA-LUP ANDREI-EMILIAN                             
 

      
             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                              SECRETAR  
                   LAURAN NICOLETA                        
 
 
 
 
 
Aleşd, 28 februarie 2014 
Nr. 14 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 17 voturi        
      



 


