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Consiliul local al oraşului Aleşd, 

 Având în vedere raportul cu nr. 3604 din data de 08.04.2013 al contabilului şef, 

ec.Cureu Nicolae-Ioan,  

 Văzând prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011,  

 Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale consiliului  local, 

Ţinând seama de art.57 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, 

 În baza prevederilor art.36 alin. (4) lit. “a” si art.45 din Legea administraţiei publice 

locale 215/2001, actualizată, 
 

HHOOTTAARRĂĂŞŞTTEE  
  

Art. 1 . În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 20121, nr. 293/2011 cu 

completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Aleşd a aprobat prin H.C.L. un buget general de 

venituri şi cheltuieli iniţial în condiţiile legii.  

I. Bugetul local 

Unitatea administrativ-teritorială Aleşd a încasat în anul 2012 la bugetul local suma de 

17.398.139 lei, faţă de 23.800.690 lei cât previzionase, plăţile efectuate în anul 2012 însumând 

17.744.496 lei, excedentul bugetar la 31.12.2012 însumând 75.414 lei.  

II. Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii 

a) Piaţa agroalimentară. Colegiul Tehnic „ Al.Roman”. Cantina socială  

La finele anului 2011 soldul conturilor de disponibil privind activităţile finanţate integral 

din venituri proprii însuma 256.017 lei.  

În anul 2012 s-au încasat 557.215 lei şi s-au făcut plăţi în sumă de 574.660 lei, astfel 

încât la data de 31-12-2012 se înregistra un disponibil de 238.572 lei.  

b) Spitalul Orăşenesc Aleşd  

Spitalul Orăşenesc Aleşd a început anul 2012 cu un disponibil în cont de 27.369 lei 

veniturile încasate de la 01.01.2012 până la 31.12.2012 însumând 9.056.814 lei , iar plăţile 

aferente perioadei sunt în valoare de 9.008.799 lei. Structura principalelor categorii de cheltuieli 

este următoarea:  

 cheltuieli de personal      3.997.853 lei  

 cheltuieli materiale       3.926.727 lei 

 cheltuieli de capital       787.603 lei. 
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III. Investiţii, reparaţii capitale, alte achiziţii publice derulate în cursul anului 2012  

Denumirea obiectivului de investiţii 
Valoarea decontată 

în anul 2012 

Extindere sediu primăria Aleşd 1.187.486 lei 

Modernizare şi reabilitare cabinete ambulatorii Aleşd 888.477 lei  

Reabilitare şi extindere Centru zi Aleşd 1.083.353 lei 

Lucrări de modernizare sistem de alimentare cu apă şi canalizare  1.061.498 lei 

Reabilitări şi asfaltări de străzi, drumuri  1.078.187 lei 

Pistă biciclişti Aleşd - Tinăud 152.490 lei 

Băncuţe parcuri şi blocuri 9.300 lei 

Şcoala de arte şi meserii Colegiul Tehnic "Al.Roman" Aleşd 600.000 lei 

S.F. Extindere reţea de alimentare cu apă, canalizare, modernizare 

staţie epurare în Oraşul Aleşd – proiect derulat prin C.N.I. 

98.810 lei 

S.F. Reabilitare reţea de alimentare cu apă, canalizare, 

modernizare staţie epurare în Pădurea Neagră 

41.700 lei 

S.F. Reabilitare casa de Cultură Aleşd – proiect derulat prin C.N.I. 35.092 lei  

Extinderi şi modernizări reţele electrice (str.Emil Palade, Husia) 120.008 lei 

Reabilitare reţea de canalizare pluvială str.M.Eminescu 46.636 lei 

Investiţii Spital Orăşenesc Aleşd (reparaţii capitale, dotări) 787.603 lei 

IV. Credite interne 

În anul 2010 a fost contractat un împrumut bancar (credit de investiţii) de la CEC BANK SA 

Sucursala Bihor în valoare de 2.000.000 lei, pe 10 ani, cu o dobândă egală cu ROBOR la 3 luni + 

1%, pentru cofinanţarea a 2 obiective de interes local, astfel:  

 Staţie de transfer şi sortare a deşeurilor menajare Aleşd, respectiv  

 Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în 

oraşul Aleşd.  

În cursul anului 2012 s-au făcut plăţi aferente creditului de investiţii, astfel: 

 dobânzi în valoare de 115.933,11 lei, 

 comisioane  în valoare de 9.298,55 lei, 

 rate capital în valoare de 177.049,19 lei. 

La finele anului 2012 creditul de investiţii în sold însuma 1.667.222,87 lei.  

 

În luna iulie 2012 a fost angajată de la CEC BANK SA Sucursala Bihor o linie de credit, în 

valoare maximă de 2.500.000 lei, pentru finanţarea unor proiecte derulate prin P.O.R.; plăţile din 

linia de credit efectuate în anul 2012 au însumat 1.500.000 lei, iar dobânzile şi comisioanele 

achitate până la 31.12.2012 au fost în valoare de 29.228,97 lei. 

V. Proiecte diverse  

 

a. Proiect P.O.R. Modernizare şi reabiliatre cabinete ambulatorii spital orăşenesc Aleşd 

 Buget aprobat      2.173.118,93 lei 

 Plăţi efectuate până la 31.12.2012  888.477 lei 

 Termen de finalizare     februarie 2013 

b. Proiect P.O.R. Reabilitare şi extindere centru de zi Aleşd pentru persoane vârstnice 

 Buget aprobat      2.084.222,99 lei 
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 Plăţi totale efectuate     1.083.353 lei 

 Finalizat august 2012 

c. Proiect P.O.R. Promovarea produsului turistic al oraşului Aleşd – Cetatea Piatra Şoimului   

 Buget aprobat      496.992 lei 

 Plăţi efectuate până la 31.12.2012  208.512 lei 

 Termen de finalizare     august 2013 

Art.2. Se aprobă situaţiile financiare la 31.12.2012, inclusiv anexele acestora. 

  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Oraşului Aleşd. 

 Art.4. -Instituţia Prefectului judeţului Bihor 

  -Primarul oraşului Aleşd 

  -DGFP Bihor 

  -Consiliul Judeţean Bihor 

  -Serviciul contabilitate   

 

 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                      IOSIF MOLNAR                                     

      
 
 
 
     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                           SECRETAR  
                                    Nicoleta LAURAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleşd, 11 aprilie 2013    
Nr. 45 
Hotărârea a fost adoptată  cu 15 voturi „pentru”, 1 vot “împotrivă” şi  1 “abţinere” 


