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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general al oraşului Aleşd 

pe anul 2017 

 
 
 
Consiliul local al oraşului Aleşd, 

 Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, nr. 2492 din data de 22.03.2017 şi de rapoartele Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local Aleşd, 

 Văzând prevederile Legii nr. 6/2017, Legii bugetului de stat pe anul 2017; 

 Având în vedere prevederile art.1, alin. (2) coroborat cu art. 39 alin.(6), respectiv ale art. 

26, alin 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art. 36 alin.4 lit. “a” si art. 45 din Legea nr. 215/2001, 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 Se aprobă bugetul local al oraşului Aleşd pe anul 2017, conform Anexei nr. 1, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă folosirea excedentului anilor precedenţi al bugetului local, în sumă de 

833.657 lei la secţiunea de dezvoltare pentru cheltuieli de capital. 

Art.3 Se aprobă bugetul activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale 

oraşului Aleşd pe anul 2017, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4 Se aprobă folosirea excedentului anilor precedenţi al bugetului activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 749.599,91 lei, după cum urmează: 

  -Colegiul Tehnic Alexandru Roman la secţiunea de funcţionare pentru bunuri şi 

servicii, suma de 58.324,21 lei; 

  -Liceul Teoretic Constantin Şerban la secţiunea de funcţionare pentru bunuri şi 

servicii, suma de 5.948,62 lei; 

    Spitalul orăşenesc Aleşd la secţiunea de funcţionare pentru bunuri şi servicii, 

suma de 66.141, 97 lei; 

  -Oraşul Aleşd la secţiunea de funcţionare pentru bunuri şi servicii, suma de 

300.000 lei, iar la secţiunea de dezvoltare pentru cheltuieli de capital, suma de 319.185,11 lei. 
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Art.5 Se aprobă bugetul creditelor interne în valoare de 4.085.360 lei, cuprinsă atât la 

venituri cât şi la cheltuieli la secţiunea de dezvoltare. 

Art.6  Se aprobă Programul de investiţii publice pentru anul 2017, conform Anexei nr. 

3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7 Prezenta se comunică cu:  

  -Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 

  -Primarul oraşului Aleşd 

  -DGFP Bihor 

  -Serviciul contabilitate  

 
 
 
 
 

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     

                               URS TIBERIU 

                                                                                       

   

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                SECRETAR 

         LAURAN NICOLETA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aleşd, 30 martie 2017 
Nr. 42  
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi “pentru”, 4 voturi “impotrivă” şi 2 “abţineri” din cei 17 consilieri prezenţi şi 17  în funcţie 
  

  


