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H O T Ă     R Â R EA
Nr. 74 din 29 MAI 2020

Privind  rectificarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

Consiliul Local al Municipiului Salonta întrunit în şedinţa ordinară, 
• Examinând  proiectul  de  hotărâre  privind rectificarea  Bugetului  general  consolidat  al

Municipiului Salonta;
• Reținând Referatul de aprobare nr. 3595/25.05.2020 al Primarului Municipiului Salonta, d-l

Török László, în calitate de inițiator; 
• Analizând  Raportul  de  specialitate  nr.  3596/25.05.2020  al Compartimentului  Buget-

contabilitate,  prin  care  se  propune Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta aprobarea
rectificării Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta;

• Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură şi activităţi economico-financiare.
Având în vedere:

• Adresa  nr.5022  din  07.05.2020  a  Spitalului  Municipal  Salonta,  înregistrată  la  Primăria
Municipiului Salonta sub nr.3236/08.05.2020;

• Decizia nr.11 din 23.04.2020 a şefului de administraţie a AJFP Bihor, înregistrată la Primăria
Municipiului Salonta sub nr.3.105/04.05.2020;

• Adresa  nr.10915/21.05.2020  a  Consiliului  Județean  Bihor,  înregistrată  la  Primăria
Municipiului Salonta sub nr.3585/25.05.2020;

• Comunicarea AJFP Bihor cu privire la  repartizarea pe trimestre  a sumelor  primite de la
Consiliul  Judeţean  Bihor,  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Salonta  sub
nr.3713/28.05.2020;

• Prevederile  art.  19 alin.  (1)  -  alin.(2),  art.20  alin.  (1)  lit.a)  și  art.25 lit.e)  din Legea nr.
273/2006 privind Finanţele Publice Locale, actualizată.

     În temeiul prevederilor art. 129 alin.(4) lit.a) coroborat cu dispozițiile art. 139 alin. (3) lit.a) și
cele ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

     Art.1.  Aprobarea rectificării prin majorare cu suma de 463,50mii lei a bugetului local-
sursa A  – total buget rectificat SF+SD  - va fi  -  în sumă de 72.547,11mii lei, din care:

La partea de - venituri - Secţiunea de Funcţionare –  se majorează cu suma de 463,50mii
lei - total buget rectificat va fi 31.063,10mii lei, astfel:
- 04.02.01,,Cote defalcate din impozitul pe venit,, - (-)28,00mii lei
- 04.02.04,,Sume alocate din cotele defalcate pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,, -
(-)11mii lei
- 04.02.05,,Sume repartizate din Fondul la Dispoziţia Consiliului Judeţean,, - (+)389,50mii lei,din 
care  
                   50% va fi repartizat pe trim.II iar pe trim.III şi IV aprox.câte 25%
- 11.02.06,,Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,,-(+)113,00mii lei.

La  partea  de  –  cheltuieli  –  Secţiunea  de  Funcţionare  –  se  majorează  cu  suma  de
463,50mii lei - total buget rectificat  va fi 31.063,10mii lei, din care :
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Cap.51.02,,Autorităţi  publice şi  acţiuni externe ,,  -(+)43,00mii lei-  total capitol  va fi
6.249,50mii lei, din care :

-titlul 20 – cheltuieli materiale – (+)43,00mii lei

Cap.67.02,,Cultură,recreere  şi  religie  ,,  -(+)116,00mii  lei  -  total  capitol  va  fi -
3.098,00mii lei, din care :
            -titlul 20 – cheltuieli materiale – (+)10,00mii lei

-titlul 59.12 -susţinerea cultelor – (+)106,00mii lei ,repartizat astfel: -  pentru Parohia 
Reformată Salonta 50,00mii lei ; Parohia Ortodoxă Salonta 23,00mii lei ; Parohia Ortodoxă Salonta 
II 23,00mii lei  ; Parohia Romano Catolică Salonta 10,00mii lei  

Cap.68.02,,Asigurări  şi  asistenţă  socială  ,,  -(+)10,00mii  lei-  total  capitol  va  fi -
4.830,15mii lei, din care :

-titlul 59.11 – asociaţii şi fundaţii –(+)10,00mii lei pentru  Lucrări la Centru de zi Asociaţia 
Sf.Nicolae Ocrotitorul Săracilor

Cap.70.02,,Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică,, -(+)10,00mii lei - total capitol va fi- 
4.599,60mii lei, din care :

-titlul 59.11 -asociaţii şi fundaţii – (+)10,00mii lei,pentru Asociaţia Antonia Save Animals
                 
Cap.74.02,,Protecţia mediului,, - (+)18,50mii lei – total capitol  va fi  1.292,70mii lei, din 

care :
-titlul 20 - cheltuieli de materiale –(+)18,50mii lei pentru ADI Ecolect Group  

Cap.84.02,,Transporturi,, - (+)266,00mii lei-total capitol va fi- 4.553,40mii lei, din care :
-titlul 20 – cheltuieli materiale –(+) 266,00mii lei pentru Reparaţii structură rutieră pitruită 

prin tratament bituminos

Secţiunea de dezvoltare rămâne  nemodificat, astfel :

La partea de - venituri - Secţiunea de Dezvoltare - 15.069,35mii lei
La partea de - cheltuieli - Secţiunea de Dezvoltare - 41.484,01mii lei.

       Art. 2.   Aprobarea rectificării prin  virări de credite şi majorare a bugetului local - sursa F –
cu suma de 2,50mii lei – total buget rectificat SF+SD va fi în sumă de 45.533,50mii lei, din care:

La partea de - venituri - Secţiunea de Funcţionare – (+)2,50mii lei -  total buget rectificat va fi
28.831,56mii lei, din care:

- la indicator 43.10.40,,Sume acordate pentru stimulentul de risc ,, - (+)2,50mii lei

La partea de – cheltuieli – Secţiunea de Funcţionare –(+)2,50mii lei -total buget rectificat va fi 
29.929,64mii lei,din care  la :

Cap.66.10.06.01,,Alte  cheltuieli  în  domeniul  asigurărilor  şi  asistenţei  sociale  ,,  -
(+)2,50mii lei
- la titlul 10.01.29 ,,Stimulent de risc,, - (+)2,50mii lei 

La partea de - venituri - Secţiunea de Dezvoltare – se vor efectua virări de credite-total buget
rectificat va fi 13.160,86mii lei, astfel:

- la indicator 48.01.01,,Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent,, -
(-)3.974,92mii lei

- la indicator 48.01.03,,Prefinanţare,, - (+)3.974,92mii lei

Pag: 2/3 HCLMS nr.74/2020

2/3



La partea de - cheltuieli  - Secţiunea de Dezvoltare – rămâne nemodificat  –  adică în sumă de
15.603,86mii lei.

     Art.  3. Cu ducere la  îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Serviciul Economic -
Compartimentul buget-contabilitate.                                   
        Art.  4.  Prezenta hotărâre se comunică cu:
               - Institutia Prefectului -  Județul  Bihor
               - Primarul Municipiului Salonta
               - Serviciul Economic
               - Compartimentul de Audit
               - Spitalul Municipal Salonta
               - Se aduce la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     Contrasemnează
               Gáll Éva                                                                            SECRETAR GENERAL
                                                                                                         Patricia Edith IVANCIUC

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritatea absolută astfel:
Din 17 consilieri în funcţie,      15      consilieri prezenţi,     15    pentru, ---- împotrivă, ---- abțineri
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