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HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  îînncchheeiieerreeaa  eexxeerrcciiţţiiuulluuii  bbuuggeettaarr  ppee  aannuull  22001144  

  

 

 Consiliul local al oraşului Aleşd; 
 Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat cu nr. 12.159 din data de 23.10.2015 al 
contabilului şef, ec. Cureu Nicolae,  
 Ţinând cont de avizul Comisiei buget-finanţe din cadrul Consiliului Local Aleşd, 
 Ţinând seama de prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 356/2013, legea 
bugetului de stat pe 2014; 
 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, 
 
 

HHOOTTAARRĂĂŞŞTTEE  
  

Art. 1 . În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2014, nr.356/19.12.2013 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.  

Bugetul local  
Unitatea administrativ-teritorială Aleşd a încasat în anul 2014 la bugetul local suma de 
19.239.658 lei, faţă de 20.684.960 lei cât previzionase, plăţile efectuate în anul 2014 însumând 
18.371.033 lei, excedentul bugetar la 31.12.2014 însumând 868.625 lei. Structurând 
cheltuielile după destinaţia lor obţinem următoarele informaţii: 

 Cheltuieli de personal   9.986.474 lei 
 Cheltuieli materiale    3.390.033 lei 
 Dobânzi     49.000 lei 
 Transferuri    1.002.737 lei  
 Cheltuieli de capital   3.722.789 lei. 

Bugetul împrumuturilor interne 

I. 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.  
 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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În cursul anului 2014 s-au făcut plăţi aferente creditului de investiţii în sumă totală de 269.922 
lei, astfel: 

 dobânzi în valoare de 52.859 lei, 
 comisioane în valoare de 173 lei, 
 rate capital în valoare de 216.890 lei. 

 
La finele anului 2014 creditul de investiţii în sold însuma 1.303.873 lei.  
 
II. În luna august 2014 a fost angajat de la CEC BANK SA Sucursala Bihor un credit de 

investiţii pe 10 ani, conform contractului RQ14021749679515 din 05-08-2014, în 
valoare de 7.128.180 lei, pentru cofinanţare proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în oraşul Aleşd, judeţul Bihor. 

 
La data de 31.12.2014 creditul era aprobat şi contractat, dar nu s-au făcut trageri din el. 
 
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii   
a) Piaţa agroalimentară. Cantina.  

La finele anului 2013 soldul conturilor de disponibil privind activităţile finanţate integral din 
venituri proprii însuma 179.316 lei.  

În anul 2014 Piaţa agroalimentară şi Cantina au încasat 414.429 lei, respectiv au făcut plăţi în 
sumă de 258.587 lei, astfel încât la data de 31-12-2014 înregistrau un disponibil de 335.158 
lei.  

b) Colegiul Tehnic „ Al.Roman”. Liceul teoretic „C-tin Şerban” 

La finele anului 2013 soldul conturilor de disponibil privind activităţile finanţate integral din 
venituri proprii însuma 29.135 lei.  

În anul 2014 cele două unităţi de învăţământ preuniversitar de pe raza Oraşului Aleşd au 
încasat 119.582 lei, respectiv au făcut plăţi în sumă de 134.831 lei, astfel încât la data de 31-
12-2014 înregistrau un disponibil de 13.886 lei.  

c) Spitalul Orăşenesc Aleşd  

Spitalul Orăşenesc Aleşd a început anul 2014 cu un disponibil în cont de 26.636 lei veniturile 
încasate de la 01.01.2014 până la 31.12.2014 însumând 8.594.555 lei, din care: 

 venituri realizate din contracte cu Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate 

8.240.481 lei 

 venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 354.074 lei 

S-au făcut plăţi în anul 2014 în sumă de 8.594.555 lei, la finele anului înregistrandu-se un 
disponibil în cont de 26.636 lei.  

Structura principalelor categorii de cheltuieli este următoarea:  

Tip de cheltuială 2014 2013 

Cheltuieli materiale 4.278.660 lei 4.285.000 lei 
Cheltuieli materiale 3.939.056 lei 3.852.824 lei 
Cheltuieli de capital 387.161 lei 0 lei 
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Investiţii, reparaţii capitale, alte achiziţii publice derulate în cursul anului 2014  

 

Denumirea obiectivului  
Valoarea 

decontată în anul 
2014 

Reabilitare sediu vechi primăria Aleşd – obiectiv în lucru 279.662 lei 

Lucrări de modernizare sistem de alimentare cu apă şi 
canalizare Aleşd 

212.863 lei 

Reabilitare si modernizare sisteme de alimentare cu apa si 
canalizare ape uzate in localitatea Padurea Neagra, Orasul 
Alesd - judeţul Bihor 

50.000 lei 

Reparaţii capitale, dotări investiţionale şcoli Oraşul Aleşd 686.954 lei 

Reabilitări străzi, drumuri din Oraşul Aleşd 421.232 lei 

Asfaltări de străzi, drumuri, trotuare, rigole pe raza Oraşului 
Aleşd 

516.870 lei 

Dalări troture Oraşul Aleşd 90.224 lei 

Reabilitare şi extindere acoperiş piaţa agroalimentară - Oraşul 
Aleşd 

198.340 lei 

Extinderi şi modernizări reţele electrice Oraşul Aleşd 100.854 lei 

Expropriere tern Cuc Florian 172.074 lei 

 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Oraşului Aleşd. 
      Art.3. Prezenta se comunică cu: 

   -Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 

   -Primarul oraşului Aleşd 

   -Serviciul contabilitate 

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                  MADAR DANIEL                             
 

    
 
               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                 SECRETAR  
                      LAURAN NICOLETA                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleşd, 29 octombrie 2015 
Nr. 98  
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi “pentru”, 2 voturi “impotrivă” şi  2 “abţineri” din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 
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