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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general al orașului Aleșd 

pentru anul 2020 

 
 
 

Consiliul local al orașului Aleșd, 

Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 1270 din 30.01.2020 , raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 1333 din data de 31.01.2020 

și de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Aleșd, 

Văzând prevederile Legii nr. 5/2020, Legii bugetului de stat pe anul 2020; 

         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. 129 alin(2) lit. ”b”, alin(4) lit. ”a” și art. 196 alin(1) lit. 

”a” din OUG nr. 57/2020, privind Codul administrativ,   

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1 Se aprobă bugetul local al orașului Aleșd pe anul 2020, conform Anexei nr. 1, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

2.654.010,32 lei la secțiunea de dezvoltare pentru cheltuieli de capital, suma de 

2.429.350,32 lei și proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile suma de 224.660 

lei ( ROHU). 

Art. 3 Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2020, 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 558.934,58 lei, după cum 

urmează: 

 -Colegiul Tehnic Alexandru Roman la secțiunea de funcționare, suma de 3.946 lei; 

 -Liceul Teoretic Constantin Șerban la secțiunea de funcționare, suma de 3.747,20 lei; 

 -Spitalul orășenesc Aleșd la secțiunea de funcționare, suma de 106.671,13 lei și 

secțiunea de dezvoltare suma de 347.350 lei; 

 -Orașul Aleșd la secțiunea de funcționare suma de 47.220,25 lei (cantina), și 

secțiunea de dezvoltare pentru cheltuieli de capital, suma de 50.000 lei (piata). 

Art. 5 Se aprobă bugetul creditelor interne, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 6  Se aprobă Programul de investiții publice pentru anul 2020, conform Anexei nr. 

4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 7 Se aprobă numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul 

salariilor de bază conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8 Prezenta se comunică cu:  

  -Instituția Prefectului Județului Bihor 

  -Primarul orașului Aleșd 

  -DGFP Bihor 

  -Serviciul contabilitate  
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Aleşd, 20 februarie 2020 
Nr. 18 
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie(1 consilier nu participă la vot) 


