
 

       

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului General 
al Oraşului Aleşd pe anul 2015 

 
  
 Consiliul local al oraşului Aleşd; 
 Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat cu nr. 30.119 din data de 15.12.2015 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, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

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

I. Suplimentarea veniturilor bugetului local cu suma de 2.137.000 lei, astfel: 

Denumire indicator 
Cod 

indicator 
Influenţe 

Impozitul pe transferul proprietăţilor imobiliare din 
patrimoniul personal 

03.02.18. +54.000 lei 

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul oraşului 

11.02.02. +1.898.000 lei 

Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale 11.02.05. +100.000 lei 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

11.02.06. +71.000 lei 

Venituri  din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului 
privat al statului 

39.02.07. +14.000 lei 

II. Suplimentarea cheltuielilor bugetului local cu suma de 2.137.000 lei, astfel: 

Denumire indicator Influenţe 

cap.65.02. „Învăţământ” 
Cheltuieli de personal 
Cheltuieli materiale 
Cheltuieli de capital 

+2.001.000 lei, din care: 
1.786.000 lei 

150.000 lei 
65.000 lei 

subcap.68.02.05.02. „Asistenţă socială în caz de 
invaliditate” 

 
+36.000 lei, din care 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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Cheltuieli de personal 36.000 lei 

subcap.84.02.03.03. „Străzi” 
Cheltuieli de capital – drumuri comunale 

+100.000 lei, din care 
100.000 lei 

III. Suplimentarea bugetului Spitalului Orăşenesc Aleşd cu suma de 38.000 lei, astfel: 
- Suplimentarea cu 43.000 lei a veniturilor provenind din „Donaţii şi sponsorizări”, cod 

indicator 37.02.01., 
- Diminuarea cu 5.000 lei a fondurilor provenite din „Venituri din contractele incheiate 

cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat”, cod 
indicator 33.10.30.  

La cheltuieli aferente Spitalului Orăşenesc Aleşd sumele se distribuie astfel: 

Denumire cheltuieli Cod Influenţe 

Materiale pentru curăţenie 20.01.02. +5.000 lei 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 20.01.09. +26.000 lei 

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.02. +7.000 lei 

Reparaţii curente 20.02. +5.000 lei 

Medicamente  20.04.01. +6.000 lei 

Materiale sanitare 20.04.02. -35.000 lei 

Deplasări interne, detaşări, transferări 20.06.01. +1.000 lei 

Pregătire profesională 20.13. -3.000 lei 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  20.30.30. -1.000 lei 

Burse 59.01. -3.000 lei 

Maşini, echipamente 71.01.02. 30.000 lei 

IV. Virarea a 500.000 lei prin diminuarea fondurilor alocate şi neconsumate pentru investiţii 
în cadrul subcap.70.02.05.01. „Alimentare cu apă” respectiv suplimentarea fondurilor 
alocate pentru lucrări de asfaltări, realizare rigole, troturare şi reparaţii capitale la străzi 
pe raza Oraşului Aleşd, subcap.84.02.03.03. „Străzi”.  

 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     
                           MORAR CĂLIN                            
                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 
                  SECRETAR 
          LAURAN NICOLETA  
 
 
 
Aleşd, 17 decembrie 2015 
Nr. 116 
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” şi 3 “abţineri” din cei 15 consilieri  prezenţi şi 17 consilieri în funcţie 

Explicaţia 
Buget 

aprobat 
Propunere Buget final 

subcap.70.02.05.01. „Alimentare cu 
apă” 

Cheltuieli de capital 
1.100.000 lei -500.000 lei 600.000 lei 

subcap.84.02.03.03. „Străzi” 
Cheltuieli de capital 

1.114.000 lei +500.000 lei 1.614.000 lei 


