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H O T Ă     R Â R EA
Nr. 47 din 31 MARTIE 2020

Privind aprobarea rectificării Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

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

al Municipiului Salonta;
• Reținând Referatul  de aprobare  nr.  2250/25.03.2020 completat  cu Referatul  de  aprobare

nr.2364/30.03.2020  al  Primarului  Municipiului  Salonta,  d-l  Török László, în  calitate  de
inițiator; 

• Analizând  Raportul  de  specialitate  nr. 2251/25.03.2020  completat  cu  Raportul  de
specialitate  nr.2363/30.03.2020 al Compartimentului  Buget-contabilitate,  prin  care  se
propune aprobarea rectificării Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta;

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

• Adresa  nr.3.335  din  25.03.2020  a  Spitalului  Municipal  Salonta,  înregistrată  la  Primăria
Municipiului Salonta sub nr.2.249/25.03.2020;

• Adresa nr.127 din 27.03.2020 a a Unitații de Asistență Medico-Socială Salonta, înregistrată
la Primăria Municipiului Salonta sub nr.2349/27.03.2020;

• Adresa  nr.90  din  27.03.2020  a  Cantinei  Sociale  Salonta,  înregistrată  la  Primăria
Municipiului Salonta sub nr.2.350/27.03.2020;

• Prevederile art. 19 alin. (1) lit.a) și lit.b), alin.(2), art.20 alin. (1) lit.i) , art.25 lit.d)-e), art. 49
alin. (4) - (7) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, actualizată.

      În temeiul prevederilor art. 129 alin.(4) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) coroborat cu dispozițiile art.
139 alin. (3) 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 bugetului general consolidat al Municipiului Salonta prin majorarea
bugetului local -sursa A– cu suma de 470,00mii lei – total buget rectificat SF+SD va fi în sumă de
72.083,61mii lei,din care:

La partea de - venituri - Secţiunea de Funcţionare – (+)470,00mii lei -total buget  rectificat  va fi
30.599,60 mii lei,din care:
          - la indicator 07.02.01.01,,Impozit clădiri PF,, - (+)180,00mii lei
          - la indicator  07.02.02.01,,Impozit teren PF,, - (+)140,00mii lei
          - la indicator 16.02.02.01,,Impozit mijloace transport PF,, - (+)150,00mii lei
La partea de – cheltuieli – Secţiunea de Funcţionare –(+)470,00mii lei -total buget rectificat va fi
30.599,60mii lei,din care :
    Cap.54.02 ,,Alte servicii  publice generale ,,-(-)100,00miilei  - total  capitol va fi  1.214,90mii
lei,din care :
          -  titlul  5004  –fondul  de  rezervă  –  100,00mii  lei,sumă  ce  va  fi  mutată  la
cap.61.02.05,,Protecţie Civilă şi protecţia contra incendiilor,,
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       Cap.61.02,,Ordine publică şi siguranţa naţională ,, (+)570,00- total capitol va fi  663,10mii lei,
                            - titlul 20 – cheltuieli materiale - 663,10mii lei
La partea de - venituri - Secţiunea de Dezvoltare -rămâne nemodificat - 15.069,35mii lei
La partea de - cheltuieli - Secţiunea de Dezvoltare -rămâne nemodificat -  41.484,01mii lei,se va
efectua doar virare de credite,astfel:
       Cap.61.02 ,,Ordine publică şi siguranţa naţională ,, (+)40,00- total capitol va fi  40,00mii lei, la,
                             - titlul 71.01.30 -cheltuieli de capital – (+)40,00mii lei
       Cap.66.02,, Sănătate”-(+)60,00mii lei- total capitol va fi  60,00mii lei, la
                             - titlul 51.02.12 -transfer pt. finanţarea investitiilor la spitale-(+)60,00mii lei
       Cap.74.02,,Protecţia mediului,, - (-)100,00mii lei – total capitol  va fi  7.084,01mii lei,din care :
                               - titlul 71 - cheltuieli de capital –(-)100,00miilei -total- 7.084,01mii lei

        Art. 2.   Modificarea bugetului autofinanţat prin majorare cu suma de 89,50mii lei şi prin virări
de credite astfel:

        1. Buget autofinanțat Spital
          - rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii – Spital-prin majorarea cu suma de 
60,00mii lei si mutarea sumei de 770,00mii lei din trim.IV în trim.II – totalul bugetului SF+SD – 
modificandu-se ,astfel;
La partea de venituri SF – se mută suma de 770,00mii lei din trim.IV în trim.II,astfel:
           - la indicator 33.10.21,,Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale
 de sănătate,, - 420,00mii lei se mută din trim IV în trim.II
           - la indicator 33.10.50,,Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi,, -50,00mii lei se
mută din trim.IV în trim.II
           -  la indicator 43.10.33,,Subvenţii din bugetul FNUASS pentru acoperirea creşterilor 
salariale,,
           - suma de - 300,00mii lei se mută din trim.IV în trim.II

La partea de venituri SD – se majoreaza cu suma de 60,00mii lei în trim.II,astfel:
           -  la indicator 43.10.14,,Subvenţii din bugetele locale pt finantarea cheltuielilor de capital” 
-suma de –(+) 60,00mii lei  în trim.II

La partea de cheltuieli SF – se mută suma de 770,00mii lei din trim.IV în trim.II si se majoreaza cu 
suma de –(+) 60,00mii lei  în trim.II:
      Cap.66.10.06.01,,Spitale ,, după cum urmează;
            - la titlul 10 -cheltuieli de personal – 310,00mii lei din trim.IV în trim.II
            - la titlul 20 -cheltuieli materiale -460,00mii lei din trim.IV în trim.II
            - la titlul 70 -cheltuieli de capital –(+)60,00mii lei în trim.II

        2  . Buget autofinanțat   -UAMS Salonta

          - rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii

         Cap.66.10 -UAMS Salonta
La partea de venituri SF – se majoreaza cu suma de 29,50mii lei in trim.II
          - la indicator 43.10.09” Subvenţii pentru institutii publice”-(+)29.50mii lei

La partea de cheltuieli SF – se majoreaza cu  suma de 29,50mii lei II,astfel :
          - la titlul 20 -cheltuieli materiale –(+)29,50mii lei:
          - la 200401- medicamente-(+) 8,00mii lei
          - la 200402- materiale sanitare-(+)11,50mii lei
          - la 200404- dezinfectanti-(+) 10,00mii lei
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        3.      Cap.68.10 -UAMS Salonta virari de credite:
           - la 200301- hrana pt oameni-(-) 4,00mii lei
           - la 200402- materiale sanitare -(+) 2,00mii lei
           - la 200404- dezinfectanti-(+) 2,00mii lei

 4.   . Buget autofinanțat   -Cantina Sociala a Municipiului Salonta
      -  rectificarea  bugetului  de  venituri  proprii  şi  subvenţii  –   Cap.68.10 -  Cantina  Sociala  a
Municipiului Salonta
La partea de cheltuieli SF – se modifica prin virari de credite cu suma de 10,00mii lei din trim.II:     
           - la 200102- matriale pt curatenie-(+) 2,00mii lei
           - la 200130- alte bunuri si servicii -(+) 4,00mii lei
           - la 2002- reparatii curente-(-) 10,00mii lei
           - la 200301- hrana pt oameni-(+) 4,00mii lei
        
        Art.    3  .  Aprobarea Listei de investiții, conform ''Formularului nr. 14'', Anexă la buget.
     Art.    4  . Cu ducere la  îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Serviciul Economic -
Compartimentul buget-contabilitate.                                   
        Art.    5  .  Prezenta hotărâre se comuniăa cu:
               - Institutia Prefectului -   Județul  Bihor
               - Primarul Municipiului Salonta
               - Serviciul Economic
               - Compartimentul de Audit
               - Spitalul Municipal Salonta
               - UAMS Salonta
               - Cantina Socială a Municipiului Salonta
      -  Se  aduce  la  cunoștință  publică  prin  publicare  pe  pagina  de  internet  a  instituției:
www.salonta.net

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     Contrasemnează
          Ramona Angela BUZ                                                             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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