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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2018 

și estimări pentru anii 2019 - 2021 

 

 

 Consiliul local al oraşului Aleșd; 

 Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Aleşd, înregistrat cu nr. 8802 din 04.10.2018 al d-lui Dem Stelian, șef serviciu 

contabilitate; 

 Ţinând seama de prevederile art. 14 alin(2) – (4) și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018;  

 În baza dispozițiilor 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.Rectificarea Bugetului local al Orasului Alesd pe anul 2018, prin suplimentarea 
veniturilor din cote din impozitul pe venit, a sumelor din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 
a sumelor din TVA pentru drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale  cu  872.000 lei, 
suplimentarea cu suma de 117.800 lei de la DSP Bihor pentru cabinete medicale - asistenta 
comunitara si folosirea fondului de rezerva la dispozitia autoritatilor locale pentru modernizare, 
reabilitare si asfaltare strazi in orasul Alesd in suma de 50.000 lei. 
  
Repartizarea in buget se va face astfel: 
VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (SURSA A):    +443.800 lei 

Indicatori venituri Buget 
rectificat  7 

2018 

Influente 
+/- 

Buget  
rectificat 8 

2018 

TOTAL  +443.800  

04.01.cote defalcate din impozitul pe venit 3.955.000 +44.000 3.999.000 

04.04. sume alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale  

301.000 -202.000 99.000 

11.02.sume defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate ( copii cu cerinte 
speciale) 

2.879.000 +14.000 2.893.000 

11.06.sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

1.243.000 1.016.000 2.259.000 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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33.08.00.venituri din prestari servicii (DSP-

medicina scolara) 

216.000 +90.800 306.800 

37.03.varsaminte din sectiunea de functionare 
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 

-1.906.740 -546.000 -2.452.740 

42.41.subventii din bugetul de stat pentru 
finantarea asistentilor comunitari si mediator 
sanitar  

76.000 +27.000 103.000 

 
 
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE (SURSA A):      +443.800 lei 

Capitole cheltuieli Buget 
rectificat 7 

2018 

Influente 
+/- 

Buget 
rectificat 8 

2018 

TOTAL  +443.800  

51.01.03.AUTORITATI EXECUTIVE, din care: 35.900 +27.500 63.400 

TITLUL 59.-ALTE CHELTUIELI –sectiunea 
functionare, din care: 

35.900 +27.500 63.400 

-sume aferente persoanelor cu handicap 
neincadrate 

35.900 +27.500 63.400 

54.05.FOND DE REZERVA BUGETARA, din 
care: 

50.000 -50.000 0 

-fond de rezerva la dispozitia autoritatilor 
locale-sect functionare 

50.000 -50.000 0 

65.04.01.INVATAMANT-Liceul Teoretic 
“Constantin Serban”, din care: 

780.950 
 

+64.000 844.950 

TITLUL 20.-CHELTUIELI MATERIALE-sectiunea 
functionare, din care: 

660.950 +50.000 710.950 

-furnituri birou 26.000 0 26.000 

-materiale de curatenie 21.000 0 21.000 

-iluminat, lemne 165.000 0 165.000 

-salubritate, apa, canal 31.000 0 31.000 

-transport 50.000 0 50.000 

-posta, telecomunicatii, internet 18.000 0 18.000 

-alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare  

344.450 0 344.450 

-delegatii, deplasari interne 4.500 0 4.500 

-pregatire profesionala 1.000 0 1.000 

-obiecte de inventar ( table scolare albe 
magnetice si corpuri de iluminat) 

0 +50.000 50.000 

TITLUL 57.ASISTENTA SOCIALA-sectiunea 
functionare, din care: 

120.000 +14.000 134.000 

-ajutoare pentru  drepturilor de care 
beneficiaza copii cu cerinte educationale 
speciale 

120.000 +14.000 134.000 

65.04.02.INVATAMNT – Orasul Alesd, din care: 0 +102.000 102.000 

TITLUL 51.-TRANSFERURI-sectiunea 
functionare, din care: 

0 +102.000 102.000 

-transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
cofinantarii de 20% pentru  proiectului “Erasmus 
+ - drum deschis catre o formare profesionala 
de succes”  

0 +102.000 102.000 
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65.04.02.INVATAMANT-Colegiul Tehnic 
“Alexandru Roman”, din care: 

534.250 +67.000 601.250 

TITLUL 20.-CHELTUIELI MATERIALE-sectiunea 
functionare, din care: 

534.250 +67.000 601.250 

-furnituri birou 18.000 0 18.000 

-materiale de curatenie 14.000 0 14.000 

-iluminat, incalzire 178.000 0 178.000 

-salubritate, apa, canal 35.000 0 35.000 

-transport 60.000 0 60.000 

-posta, telecomunicatii, internet 14.000 0 14.000 

-alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare ( transport elevi, lemne si 
mobilier) 

189.450 +67.000 256.450 

-reparatii curente 17.000 0 17.000 

-delegatii, deplasari interne 8.000 0 8.000 

67. 05.03.PARCURI, din care: 150.000 +15.500 165.500 

TITLUL 20.-CHELTUIELI MATERIALE-sectiunea 
functionare, din care: 

150.000 +15.500 165.500 

-alte cheltuieli , intretinere parcuri ( rigle 
bancute),  spatii verzi , toaletat arbori , piese de 
schimb , carburanti, etc 

150.000 +15.500 165.500 

66.08.SANATATE  (Medicina scolara , asistent 
comunitar si mediator sanitar) , din care: 

292.000 +117.800 409.800 

TITLUL 10.-CHELTUIELI DE PERSONAL-
sectiunea functionare,  din care: 

292.000 +117.800 409.800 

-salarii de baza 281.070 +115.300 396.370 

-contributii de asigurari sociale de stat 2.700 0 2.700 

-contributii de asigurari de somaj 90 0 90 

-contributii de asigurari sociale de sanatate 890 0 890 

-contributii pentru accidente 30 0 30 

- contributii pentru concedii 150 0 150 

-contributia asiguratorie pentru munca 7.070 +2.500 9.570 

84.03.03.DRUMURI SI STRAZI, din care: 207.260 +100.000 307.260 

TITLUL 20.-CHELTUIELI MATERIALE-sectiunea 
functionare, din care: 

207.260 +100.000 307.260 

-materiale si servicii: piatra, inchirieri utilaje 
pt. reparatii si   intretinere drumuri, strazi, 
santuri  

207.260 +100.000 307.260 
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VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (SURSA A):    +546.000 lei 
 

Indicatori venituri Buget 
rectificat 7 

2018 

Influente 
+/- 

Buget  
rectificat 8 

2018 

TOTAL  +546.000  

37.04. varsaminte din sectiunea de functionare 1.906.740 +546.000 2.452.740 

 
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE (SURSA A):    +546.000 lei 

Capitole cheltuieli Buget 
 rectificat 7 

2018 

Influente 
+/- 

Buget  
rectificat 8 

2018 

TOTAL  +546.000  

67. 03.06.CASE DE CULTURA,din care: 254.000 +80.000 334.000 

TITLUL 71.-ACTIVE FINANCIARE -sectiunea 
dezvoltare, din care: 

254.000 +80.000 334.000 

-cofinantare proiect cu CNI pt reabilitarea casei 
de cultura 

195.000 0 195.000 

-PT + modernizarea si amenajarea parcului 
existent in vecinatatea Casei de Cultura a 
orasului Alesd 

59.000 +80.000 139.000 

84.03.03.DRUMURI SI STRAZI, din care: 758.050 +352.000 1.110.050 

TITLUL 71.-ACTIVE FINANCIARE -sectiunea 
dezvoltare, din care: 

758.050 +352.000 1.110.050 

-PT-uri pentru reabilitare si modernizare 
strazi, poduri in orasul Alesd 

45.000 +43.000 88.000 

-reabilitare - modernizare  drumuri, strazi , 
trotuare si santuri in orasul Alesd 

400.000 +309.000 709.000 

-cadastrare strazi si terenuri in vederea creerii 
de noi strazi in  Orasul Alesd 

200.000 0 200.000 

-achizitie teren pt drum (expropriere langa 
strand) 

113.050 0 113.050 

87.05.PROIECTE DE DEZVOLTARE, din care: 116.000 +114.000 230.000 

TITLUL 71.-ACTIVE FINANCIARE -sectiunea 
dezvoltare, din care: 

116.000 +114.000 230.000 

-SF +DALI mixt si consultanta in vederea 
elaborarii cererilor de finantare prin POR , axa 
13 si ROHU, SF+ consultanta cerere de 
finantare , audit energetic, expertiza proiect 
depus pe POR, axa prioritara 8 (ambulatoriu) 

116.000 +114.000 230.000 

 
 Art. 2. Rectificarea bugetului local al Orasului Alesd , estimari pentru anii 2019, 2020 si 
2021 ,  prin suplimentarea cu suma de 193.640 lei  din veniturile proprii,  suma de 3.576.020 lei 
din fonduri externe nerambursabile si suma de 505.690 lei din bugetul de stat ,  in baza 
contractului de finantare incheiat cu Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest , nr. 3083 din 4 
septembrie 2018, prin Programul Operational Regional 2014- 2020,  axa prioritara 3,  prioritatea 
de investitii 3.1, operatiunea B „Cladiri publice”.„Imbunatatirea parametrilor tehnici si functionali ai 
sectiei  exterioare de Pneumologie – TBC, in vederea cresterii eficientei energetice a Spitalului 
Orasenesc Alesd”. 
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Repartizarea in buget se va face astfel: 

 
 VENITURI  : 4.275.350 lei        
 

Indicatori venituri An 2019 An 2020 An 2021 

TOTAL 1.411.800 1.944.170 919.380 

18.50.alte impozite si taxe 47.130 111.550 34.960 

37.03.varsaminte din sectiunea de functionare 

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 

-47.130 -111.550 -34.960 

37.04.Varsaminte din sectiunea de functionare 47.130 111.550 34.960 

42.69.Subventii de bugetul de stat catre  bugetul 
local pentru derularea proiectelor cu finantare 
externa nerambursabila 

169.420 233.300 102.970 

48.01.01.Sume primite in contul platilor efectuate 

in anul curent ( fonduri externe nerambursabile) 

1.119.890 1.599.320 781.450 

48.01.02.Sume primite in contul platilor efectuate 

in anii precedenti ( fonduri externe 

nerambursabile) 

75.360 0 0 

 
        

CHELTUIELI : 4.275.350 lei      

Capitol cheltuieli An 2019 An 2020 An 2021 

66.06.SPITALE GENERALE, din care: 1.411.800 1.944.170 919.380 

TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE 

EXTERNA  NERAMBURSABILA -sectiunea 

dezvoltare, din care: 

1.411.800 1.944.170 919.380 

-finantare nationala ( venituri proprii UAT Orasul 

Alesd + bugetul de stat) 

210.930 282.240 137.900 

-finantare externa nerambursabila 1.195.250 1.599.320 781.450 

-cheltuieli neeligibile  ( venituri proprii UAT 

Orasul Alesd) 

5.620 62.610 30 

 
 Art.3. Rectificarea  bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al 
Orasului Alesd pe anul 2018, prin suplimentarea cu suma de 56.880 lei din sponsorizare de la 
Holcim Romania Sa si transfer de la UAT orasul Alesd pentru cofinantare proiect “Erasmus + - 
drum deschis catre o formare profesionala de succes” in suma de 102.000 lei pentru 
Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” (sursa E). 
 Repartizarea in buget se va face astfel: 
  
VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (SURSA E):       +158.880 lei 

Indicatori venituri Buget 
rectificat  7 

2018 

Influente 
+/- 

Buget  
rectificat 8 

2018 

TOTAL  +158.880  

37.01.donatii si sponsorizari ( pt. gradinita Holcim) 227.000 +56.880 283.880 

43.09. subventie de la UAT orasul Alesd pentru 

proiectului “Erasmus + - drum deschis catre o 

formare profesionala de succes” 

0 +102.000 102.000 
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CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE (SURSA E):        +158.880 lei 

Capitole cheltuieli Buget 
rectificat 7   

2018 

Influent
e 

+/- 

Buget 
rectificat 8 

2018 

TOTAL  +158.88
0 

 

65.05.INVATAMANT-Colegiul Tehnic Alexandru 
Roman 

330.000 +158.88
0 

488.880 

TITLUL 20.-CHELTUIELI MATERIALE-sectiunea 
functionare, din care: 

330.000 +158.88
0 

488.800 

-iluminat, lemne 10.000 0 10.000 

-salubritate, apa, canal 10.000 0 10.000 

-materiale si servicii  cu caracter functional ( 
donatie pt. gradinita Holcim si cofinantare 
proiect “Erasmus + - drum deschis catre o 
formare profesionala de succes”) 

174.750 +158.88
0 

231.630 

-obiecte de inventar (calculatoare,mobilier, HP 
Z420 V2 workstation cu monitor , videoproiector,  
imprimanta si echipamente pentru internet) 

135.250 0 135.250 

 
 Art. 4.Rectificarea bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al 
Orasului Alesd pe anul 2018, prin transferul intre articolele aceluiasi capitol de venituri si cheltuieli 
pentru Spitalul Orasenesc Alesd (sursa F). 
 Repartizarea in buget se va face astfel: 
 
VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (SURSA F):                    -4.000 lei 

Indicatori venituri Buget 
rectificat  7 

2018 

Influente 
+/- 

Buget  
rectificat 8 

2018 

TOTAL  -4.000  

37.03.varsaminte din sectiunea de functionare 
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 

-87.000 -4.000 -91.000 

 
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE (SURSA F):         -4.000 lei 

Capitole cheltuieli Buget 
rectificat 7 

2018 

Influente 
+/- 

Buget  
rectificat 8  

2018 

TOTAL  -4.000  

66. 06.01.SPITALE, din care: 19.846.65
0 

-4.000 19.842.650 

TITLUL 10.-CHELTUIELI DE PERSONAL-
sectiunea functionare, din care: 

16.492.00
0 

-45.000 16.447.000 

-salarii de baza 10.756.00
0 

-45.000 10.711.000 

-sporuri pentru conditii de munca 1.951.000 0 1.951.000 

-alte sporuri 1.294.000 0 1.294.000 

-fond  platii cu ora 826.000 0 826.000 

-tichete de masa 46.000 0 46.000 

-indemnizatii de hrana 710.000 0 710.000 

-indemnizatie vacanta 352.000 0 352.000 

-contributii de asigurari sociale de stat 118.000 0 118.000 
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-contributii de asigurari de somaj 4.000 0 4.000 

-contributii de asigurari sociale de sanatate 39.000 0 39.000 

-contributii pentru accidente 3.000 0 3.000 

- contributii pentru concedii 21.000 0 21.000 

-contributia asiguratorie pentru munca 372.000 0 372 

TITLUL 20.-CHELTUIELI MATERIALE-sectiunea 
functionare, din care: 

3.354.650 +41.000 3.395.650 

-furnituri birou 41.000 0 41.000 

-materiale de curatenie 61.000 0 61.000 

-iluminat, lemne 438.000 0 438.000 

-salubritate, apa, canal 76.000 +8.000 84.000 

-carburanti, piese de schimb 63.000 0 63.000 

-piese de schimb 41.000 0 41.000 

-posta, telecomunicatii, internet 40.000 0 40.000 

-materiale si servicii pt functionare 78.000 0 78.000 

-alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare  

915.650 0 915.650 

-reparatii curente 111.000 0 111.000 

-hrana pentru oameni 261.000 +10.000 271.000 

-medicamente 547.000 0 547.000 

-materiale sanitare 226.000 +15.000 241.000 

-reactivi 126.000 +8.000 134.000 

-dezinfectanti 91.000 0 91.000 

-uniforme echipament 11.000 0 11.000 

-lenjerie si accesorii de pat 22.000 0 22.000 

-obiecte de inventar 56.000 0 56.000 

-delegatii,deplasari 20.000 0 20.000 

-carti, abonamente 2.000 0 2.000 

-pregatire profesionala 98.000 0 98.000 

-prime de asigurare non-viata 20.000 0 20.000 

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii  10.000 0 10.000 

 
VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (SURSA A):        +4.000 lei 

Indicatori venituri Buget 
rectificat 7 

2018 

Influente 
+/- 

Buget  
rectificat 8 

2018 

TOTAL  +4.000  

37.04. varsaminte din sectiunea de functionare 87.000 +4.000 91.000 

 
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE (SURSA A):       +4.000 lei 

Capitole cheltuieli Buget 
 rectificat 7 

2018 

Influente 
+/- 

Buget  
rectificat 8 

2018 

TOTAL  +4.000  

66. 06.01.SPITALE, din care: 87.000 +4.000 91.000 

TITLUL 71.-ACTIVE FINANCIARE -sectiunea 
dezvoltare, din care: 

87.000 +4.000 91.000 

-echipamente medicale  
 

60.000 0 60.000 

-reparatii capitale asupra activelor fixe ( reparatie 
masina transport alimente) 

27.000 +4.000 31.000 
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            Art.5 Prezenta sub forma de hotărâre se comunică cu Instituția Prefectului Județului 

Bihor, primarul orașului Aleșd, DGFP Bihor, Trezoreria Alesd, Serviciul contabilitate  

 

 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                               GAL CRISTIAN                      
     
 
 
  

         CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aleşd, 09 octombrie 2018 
Nr. 89 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 12 voturi din 12 consilieri prezenţi şi 16 în funcţie 
         
 


