
       

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  BBuuggeettuulluuii  GGeenneerraall  aall  OOrraaşşuulluuii  AAlleeşşdd  ppee  aannuull  22001122  

  

  

 Consiliul local al oraşului Aleşd, 

 Având în vedere raportul compartimentului de specialitate cu nr. 3651 din data de 27-

03-2012 al contabilului şef, ec. Cureu Nicolae, 

 Ţinând cont de avizul Comisiei buget-finanţe din cadrul Consiliului Local Aleşd, 

Văzând prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/2011, ale Legii finanţelor 

publice locale, nr.273/2006,  

  Ţinând seama de prevederile art. 36 alin. (4) lit. “a” şi art. 45 din Legea administraţiei 

publice locale 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE  
  

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Aleşd pe anul 2012, după 

cum urmează: 

1. Suplimentarea veniturilor bugetului local cu 2.750.530 lei, astfel:  

04.02.04. „Sume defalcate din impozitul pe venit”  979.320 lei 

11.02.01 „Sume defalcate din T.V.A. – lapte, corn, mere”  211.210 lei 

11.02.05 „Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri”  60.000 lei 

42.02.13. „Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale 

prioritare de mediu şi gospodărire a apelor” 
1.500.000 lei 

2. Sumele vor fi alocate la partea de cheltuieli, astfel: 

 

 Extindere şi reabilitare sediu primărie      200.000 lei 

 Corp nou Colegiul „Al.Roman” – proiect S.A.M.    100.000 lei 

 Programele şcolare Fructe în şcoli, Cornul şi laptele    211.210 lei 

 Decontarea cheltuielilor cu microbusele şcolare    15.000 lei  

 Reabilitare Casa de Cultură Aleşd      166.320 lei 

 Activităţi sportive - reparaţii vestiare stadion     10.000 lei 

 Susţinerea cultelor religioase       68.000 lei 

 Pista de biciclişti Aleşd - Parc Agrement Tinăud    200.000 lei 

 Proiecte conform programului anual al achiziţiilor    20.000 lei 

 Reabilitare drumuri judeţene şi comunale     60.000 lei 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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 Proiect „Lucrări prioritare de extindere şi reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă 

şi canalizare în localitatea Aleşd, judeţul Bihor prioritatea I”   1.700.000 lei. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Oraşului Aleşd. 

Art. 3. Prezenta se comunică cu: 

  -Instituţia Prefectului Judeţul Bihor 

  -Primarul oraşului Aleşd 

  -D.G.F.P. Bihor 

  -Serviciul contabilitate 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

  Ioan TONŢ 

                       

 

 

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                           SECRETAR  
                                    Nicoleta LAURAN 
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