
       

   

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. 8060 din data de 22.07.2015 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: 

1. Suplimentarea unor venituri bugetului local cu suma de 65.400 lei, astfel: 

- Mii lei- 

Indicator venituri bugetare Buget 
iniţial 

Influenţe Buget 
rectificat 

Venituri din vânzarea unor bunuri 
aparţinând domeniului privat al statului 
sau al unităţilor administrativ-teritoriale, 
cod bugetar 39.02.07. 

0 +30,40 30,40 

Venituri din amenzi şi alte sancțiuni 

aplicate potrivit dispozițiilor legale, cod 
bugetar 35.02.01. 

380,00 +35,00 415,00 

 

2. Suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 30.400 lei în baza prevederilor 

OUG 27/2015, după cum urmează: 

- Mii lei- 

Capitolul/Subcapitolul bugetar Buget 
iniţial 

Influenţe Buget 
rectificat 

51.02.01.03. Autorităţi executive 926,00 +23,00 949,00 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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54.02.10. Servicii publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor  

82,00 +2,70 84,70 

67.02.03.02. Biblioteci publice comunale, 
orăşeneşti, municipale 

76,00 +2,50 78,50 

70.02. Dezvoltare publică (piaţa)  111,00 +2,20 113,20 

3. Suplimentarea cheltuielilor materiale cu suma de 35.000 lei pentru organizarea 

evenimentelor ocazionate de Zilele Oraşului Aleşd ediţia 2015, după cum urmează: 

- Mii lei- 

Capitolul bugetar Buget 
iniţial 

Influenţe Buget 
rectificat 

67.02.05.02. Cultură, recreere şi religie 
Cheltuieli cu ocazia Zilelor Oraşului 

Aleșd ediția 2015 

45,00 +35,00 80,00 

 

 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     
                          JURCUŢ VASILE                              
                                                                                       
                    
 
 
 
          CONTRASEMNEAZĂ 
                  SECRETAR 
          LAURAN NICOLETA  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aleşd, 30 iulie 2015 
Nr. 64 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 15 voturi din cei 15 consilieri prezenţi şi 17 consilieri în funcţie 


