
 

       

   

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  BBuuggeettuulluuii  GGeenneerraall  aall  OOrraaşşuulluuii  AAlleeşşdd  ppee  aannuull  22001155  
 
 
 Consiliul local al oraşului Aleşd; 
 Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat cu nr. 3906 din data de 23.04.2015 al 
contabilului şef, ec. Cureu Nicolae,  
 Ţinând cont de avizul Comisiei buget-finanţe din cadrul Consiliului Local Aleşd, 
 Ţinând seama de prevederile art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit. “a” şi art. 45 din Legea administraţiei publice 
locale 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE  
  

 Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Aleşd, 
astfel: 

1. prin suplimentarea veniturilor proprii ale Spitalului Orăşenesc Aleşd cu suma de 17.000 lei, 
pentru plata burselor cuvenite medicilor rezidenţi conform art.18 din O.U.G. 103/2013. 

- Mii lei- 

2.  prin virarea unor sume între diferite alineate de cheltuieli în bugetul Spitalului Orăşenesc 
Aleşd, după cum urmează: 

- Mii lei- 

Indicator 
Buget 
iniţial 

Influenţe Buget final 

10.01.01 Salarii de bază 600,00 -19,00 581,00 

10.01.05 Sporuri pentru condiţii de munca 110,00 +9,50 119.50 

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 +3,00 3,00 

Indicator Buget iniţial Influenţe Buget final 

33.10.30. „Venituri din contractele 
incheiate cu directiile de sanatate 
publica din sume alocate de la bugetul 
de stat” 

240,00 +34,00 274,00 

33.10.50. „Alte venituri din prestări de 
servicii şi alte activităţi” 

181,00 -17,00 164,00 

59.01. „Burse” 0,00 +17,00 17,00 
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10.03.06 Contribuţii pentru concedii si 
indemnizaţii 

7,31 +6,50 13,81 

20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru 
întreţinere si funcţionare 

499,00 -43.20 455,80 

20.01.02 Materiale pentru curăţenie 12,00 +9,00 21,00 

20.01.03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 164,00 +32,00 196,00 

20.01.05 Carburanţi si lubrifianţi 7,40 +2,20 9,60 

  

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Oraşului Aleşd. 

     Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

  -Instituţia Prefectului Judeţul Bihor 

  -Primarul oraşului Aleşd 

  -DGFP Bihor 

  -Serviciul contabilitate  

 
 

  
 

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                            BOCŞEA SORINA 
 
 
                                                                                            
 

                                            Contrasemnează 
                          Secretar, 
                  LAURAN NICOLETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleşd, 29 aprilie 2015 
Nr. 36    
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 15 voturi din cei 15 consilieri prezenţi şi 17 consilieri în funcţie 


