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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general al oraşului Aleşd 
pentru anul 2018 

 
 
 
Consiliul local al orașului Aleșd, 

 Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 1238 din data de 07.02.2018 și de rapoartele 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Aleșd, 
 Văzând prevederile Legii nr. 2/2018, Legii bugetului de stat pe anul 2018; 
 Ținând seama de prevederile OUG nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor termene; 
 Având în vedere prevederile art.1, alin. (2), art. 19, art. 39 alin.(6), respectiv ale art. 26, 
alin 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Ținând seama de prevederile art. 36 alin.4 lit. “a” si art. 45 din Legea nr. 215/2001, 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 Se aprobă bugetul local al orașului Aleșd pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă folosirea excedentului anilor precedenți al bugetului local, în sumă de 

20.257,10 lei la secțiunea de dezvoltare pentru cheltuieli de capital. 

Art.3 Se aprobă bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale 

orașului Aleșd pe anul 2018, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4 Se aprobă folosirea excedentului anilor precedenți al bugetului activităților 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 704.752,38 lei, după cum urmează: 

  -Colegiul Tehnic Alexandru Roman la secțiunea de funcționare pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă, suma de 588 lei; 

  -Liceul Teoretic Constantin Șerban la secțiunea de funcționare pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă, suma de 3.681,43 lei; 

    -Spitalul orășenesc Aleșd la secțiunea de funcționare pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă, suma de 62.149,38 lei; 

  -Orașul Aleșd la secțiunea de funcționare pentru acoperirea temporară a golurilor 

de casă, suma de 38.333,57 lei, iar la secțiunea de dezvoltare pentru cheltuieli de capital, 

suma de 600.000 lei. 
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Art.5 Se aprobă bugetul creditelor interne în valoare de 4.085.360 lei, cuprinsă atât la 

venituri cât și la cheltuieli la secțiunea de dezvoltare. 

Art.6  Se aprobă Programul de investiții publice pentru anul 2018, conform Anexei nr. 
3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7 Prezenta se comunică cu:  

  -Instituția Prefectului Județului Bihor 

  -Primarul orașului Aleșd 

  -DGFP Bihor 

  -Serviciul contabilitate  
 
 
 
 
           

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                        SCORȚE MONICA                           
                                                                                               
         
 
                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleşd, 28 februarie 2018 
Nr. 23 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


