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H O T Ă     R Â R EA
Nr. 83 din 22 IUNIE 2021

 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta

Consiliul Local al Municipiului Salonta întrunit de îndată, în şedinţă extraordinară, 
•Examinând  proiectul  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  general  consolidat  al
Municipiului Salonta;
•Reținând Referatul de aprobare nr. 3856 din data de 18.06.2021 al Primarului Municipiului
Salonta, d-l Török László, în calitate de inițiator;
•Analizând  Raportul  de  specialitate  nr.  3857 din  data  de  18.06.2021 întocmit  de
Compartimentul Buget - contabilitate  prin care  propune Consiliului Local al Municipiului
Salonta rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta.
Având în vedere:
•Prevederile  art.  19,  alin.(2)  din  Legea  nr.  273/2006  privind  Finanţele  Publice  Locale,
actualizată;
•Legea  nr.24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor
normative – Republicată.

Văzând  avizul  favorabil  al Comisiei  pentru  agricultură  şi  activităţi  economico-
financiare.

În temeiul  prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), coroborat cu dispozițiile
art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit. a) și ale art.197-199 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1.  Aprobarea  rectificării   bugetului local pe anul 2021 – sursa A  -   prin
majorare cu suma de 100,00mii lei   - total buget rectificat va fi  în sumă de  88.652,62mii
lei,din care:

La partea de   -  venituri  -  Secţiunea de Funcţionare -   (+)   50,00mii  lei   ,-  total  buget
rectificat va fi în sumă de  32.415,20mii lei,  astfel :
-la indicatorul 36.02.50,,Alte venituri,,- (+)100,00mii lei
-la indicatorul 37.02.03,,Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii
de dezvoltare a bugetului local,, - (-)50,00mii lei 

 La partea de – cheltuieli – Secţiunea de Funcţionare –(+)50,00mii lei-total buget rectificat
va fi în sumă de 32.415,20mii lei, astfel :

Cap.74.02,,Protecția mediului ,, la  subcapitolul 74.02.05.01 ,,Salubritate,, -(+)50,00mii lei
-   total capitol rectificat va fi în sumă de -  1.718,50mii lei,:

 -titlul 20 - art. 20.01.04 – cheltuieli materiale – (+) 50,00mii lei pentru curățare teren
perimetru din jurul depozitelor de gunoi neconforme
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La partea de  - venituri - Secţiunea de Dezvoltare -  (+)  50,00mii lei  ,- total buget rectificat
va fi în sumă de  35.466,05mii lei,  astfel :

-la indicatorul 37.02.04,,Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii
de dezvoltare a bugetului local,, - (+)50,00mii lei 

La partea de – cheltuieli – Secţiunea de Dezvoltare –(+)50,00mii lei-total buget rectificat va
fi în sumă de 56.237,42mii lei, astfel :

Cap.70.02,,Locuințe,servicii și dezvoltare publică ,, la  subcapitolul 70.02.07 ,,Alimentarea
cu gaze naturale în localități,, -(+)50,00mii lei  -   total capitol rectificat va fi în sumă de -
11.093,42mii lei,:

 -titlul 70  -  cheltuieli de capital   - art. 72.01.01 – participare la capitalul social al
societăților comerciale– (+) 50,00mii lei pentru majorare capital social al Salgaz SA

Art.  2.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  se  încredinţează  Serviciul  Economic  -
Compartimentul buget-contabilitate.

Art. 3.    Prezenta hotărâre se comunică cu:
           -   Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

                      -   Primarul Municipiului Salonta
                       -  Serviciul Economic

            -  Compartimentul de Audit

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     Contrasemnează,
                Pirtea Mihai - George                                        p. SECRETAR GENERAL
                                                                            șef Serviciul Administrație Publică Locală,
                                                                                               Caba Maria Florica  
                                                                                           

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