
 

 

         ROMÂNIA 

         JUDEȚUL BIHOR 

           CONSILIUL LOCAL AL 

           ORAȘULUI ALEȘD 

 
 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării bugetului local 

  al orașului Aleșd pe anul 2019 

 

 

 

 Consiliul local al oraşului Aleșd; 

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

inițiator, înregistrat sub nr. 5870 din 18.07.2019; raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 5796 din 

17.07.2019 şi de avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

 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, 

Văzând prevederile Legii nr. 50/2019, Legii bugetului de stat pe anul 2019; 

Ținând seama de adresa Consiliului Județean Bihor nr. 12517 din 18.06.2019, precum 

și contractul de finanțare ROHU 198 nr. 83101/19.06.2019 pentru proiectul ”Porți deschise 

pentru cultură și tradiții în Europa”; 

 În baza dispozițiilor art. 129 alin(1), alin(2) lit.”b”, alin(4) lit. ”a”, art. 139 alin (1), alin(3) 

lit. ”a” și art. 196 alin(1) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Rectificarea Bugetului local al Orasului Alesd pe anul 2019, prin suplimentarea 

cu suma de 195.160 lei pentru proiectul ROHU 198 ( din care cofinantare UAT orasul Alesd -

venituri proprii 3.900 lei) si transfer MDRAP 15.970 lei pentru planuri si regulamente 

urbanism.  

 Repartizarea in buget se va face astfel: 

 
 
VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (SURSA A):         +0 lei 

Indicatori venituri Buget  
rectificat  1 

2019 

Influente 
+/- 

Buget  
rectificat 2 

2019 

TOTAL  0  

16.03. taxe si tarife pentru eliberare de licente, 

autorizatii de functionare 

15.000 +3.900 18.900 

37.03.varaminte din sectiunea de functionare 

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 

-1.901.300 -3.900 -1.905.200 

 



 
 
VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (SURSA A):    +211.130 lei 

Indicatori venituri Buget 
rectificat  1 

2019 

Influente 
+/- 

Buget  
rectificat 2 

2019 

TOTAL  +211.130  

42.05.planuri si regulamente de urbanism 0 +15.970 15.970 

37.04. varsaminte din sectiunea de functionare 1.901.300 +3.900 1.905.200 

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

289.680 +25.370 315.050 

48.01.Sume primite de la UE in contul platilor 
efectuate in anul curent 

1.583.450 +162.560 1.746.010 

48.02.Sume primite de la UE in contul platilor 
efectuate in anii anteriori 

395.200 +3.330 398.530 

 
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE (SURSA A):    +211.130 lei 

Capitole cheltuieli Buget 
 rectificat 1 

2019 

Influente 
+/- 

Buget  
rectificat 2 

2018 

TOTAL  +211.130  

67. 05.02.TINERET, din care: 0 +195.160 195.160 

TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE 
NERAMBURSABILA   ( ROHU 198-„Porti 
deschise pentru cultura si traditii in Europa”)  -
sectiunea dezvoltare, din care: 

0 +195.160 +195.160 

58.01.01.-finantare nationala 0 +29.270 29.270 
58.01.02.-finantare nerambursabila 0 +165.890 165.89 

70.02.50.ALTE SERVICII ,din care: 0 +15.970 15.970 

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

0 +15.970 15.970 

71.01.30.alte active fixe (Planuri si regulamente de 
urbanism) 

0 +15.970 15.970 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Instituția Prefectului Județului Bihor 
-primarul orașului Aleșd 
-DGFP Bihor 
-Trezoreria Aleșd 
-Serviciul contabilitate  

 
 

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                 CARACOANCEA GHEORGHE                           
                               CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA 
 
 
 
 
Aleşd, 25 iulie 2019 
Nr. 63 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 



        
  


