
       

   

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. 10783 din data de 25.09.2015 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 rectificareaBugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Aleşd, 

astfel: 

1. Suplimentarea bugetului local cu suma de 1.821.063,53 lei pentru proiectul Lucrări 

prioritare de extindere și reabilitare  a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în 

oraşul Aleșd derulat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, astfel: 

Indicator venituri bugetare Buget iniţial Influenţe Buget rectificat 

Finanţarea Programului Naţional 

de Dezvoltare Locală, cod bugetar 

42.02.65. 

0 +1.821.063,53 lei  1.821.063,53 lei 

 

 

 

 

 

2. Virarea unor sume la nivelul bugetului Spitalului Orăşenesc Aleşd, astfel:  

- Mii lei- 

Explicaţia Indicator 
Influenţe 

Trim.III 2015 

Capitolul/Subcapitolul bugetar Influenţe 

70.02.05.01. Alimentare cu apă 

 Cheltuieli de capital 
+1.821.063,53 lei  

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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Salarii de baza 10.01.01 +25,00 

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 -25,00 

Piese de schimb 20.01.06 16,00 

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 28,00 

Reparaţii curente 20.02 10,00 

Medicamente 20.04.01 -30,00 

Reactivi 20.04.03 7,00 

Alte obiecte de inventar 20.05.30 -25,00 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 -6,00 

 

 Art. 2. Se stabilieşte nivelul maxim al cheltuielilor de personal la nivelul U.A.T. 

Oraşul Aleşd la suma de 13.829.000 lei. 

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Oraşului Aleşd. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

  -Instituţia Prefectului Judeţul Bihor 

  -Primarul oraşului Aleşd 

  -DGFP Bihor 

  -Serviciul contabilitate  

 
 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                           LETAI ZOLTAN                              
                                                                                       
                    
 
 
 
          CONTRASEMNEAZĂ 
                  SECRETAR 
          LAURAN NICOLETA  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleşd, 30 septembrie 2015 
Nr. 89 
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi “pentru” şi 3 “abţineri” din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 consilieri în funcţie 


