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HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  BBuuggeettuulluuii  GGeenneerraall  aall  OOrraaşşuulluuii  AAlleeşşdd  ppee  aannuull  22001155  

 

 

 Consiliul local al oraşului Aleşd; 
 Având în vedere raportul de specialitate cu nr. 2840 din data de 24.03.2015 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 cu suma de 33.000 lei, pe trim.I, rezultând o majorare la 

nivelul indicatorului 11.02.02. „Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul oraşului”  

2. prin suplimentarea creditelor bugetare la capitolul 65.02. „Învăţământ” pentru finanţarea 

cheltuielilor de personal cu suma de 33.000 lei, precum şi virarea unor sume între trimestre 

la nivelul acestor indicatori. 

3. Suma de 33.000 lei alocată suplimentar la cheltuieli de personal la capitolul 65.02. 

„Învăţământ”, peste valoarea maximă a cheltuielilor de personal repartizate de A.J.F.P. 

Bihor, se cuprinde în fondul de rezervă până la aprobarea unui plafon suplimentar al 

acestor cheltuieli.  

4. Suma de 33.000 lei alocată suplimentar la cheltuieli de personal la capitolul 65.02. 

„Învăţământ”, peste valoarea maximă a cheltuielilor de personal repartizate de A.J.F.P. 

Bihor, se va cuprinde în fondul de rezervă până la aprobarea unui plafon suplimentar al 

acestor cheltuieli.  

Explicaţia Total an Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 

Indicator 11.02.02. iniţial 9.132,00 2.374,00 2.374,00 2.283,00 2.101,00 

influenţe 33,00 +33,00 0 0 0 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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Mii lei 

5. Suplimentarea bugetului local prin alocarea sumei de 170.179,53 lei pentru finanţarea 

lucrărilor aferente obiectivului „Lucrări prioritare de extindere şi reabilitare a reţelelor 

de alimentare cu apă şi canalizare în Oraşul Aleşd” derulat prin P.N.D.L.: 

 

 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  
                      CIPLEU SORIN-LEONTIN 
 
 
                                                                                            
 

                                            Contrasemnează 
                          Secretar, 
                  LAURAN NICOLETA 
 
 
 
 
Aleşd, 31 martie 2015 
Nr. 26     
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 consilieri în funcţie 

Virări credite 0 +548,00 -548,00 0 0 

Indicator 11.02.02. final 9.165,00 2.955,00 2.374,00 2.283,00 2.101,00 

Cap.65.02. „Învăţământ” – 

iniţial 
7.400,00 1.924,00 1.924,00 1.849,00 1.703,00 

Influenţe 33,00 +33,00 0 0 0 

Virări credite  +548,00 -548,00 0 0 

Cap.65.02. „Învăţământ” - 

final 
7.433,00 2.505,00 1.376,00 1.849,00 1.703,00 

Explicaţia 
Suplimentare 

propusă 

42.02.58. „Venituri din subvenţii” +170.179,53 lei 

SubCap.70.02.05.01. „Alimentare cu apă” 

Cheltuieli de capital - Obiectivul „Lucrări prioritare de extindere şi 

reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Oraşul Aleşd” 

+170.179,53 lei 


