
MUNICIPIUL SALONTA
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI SALONTA
Salonta, str. Republicii Nr.1, cod poștal 415500, Județul Bihor
CUI 4593423
Tel: 0259-373243, 0359-409730, 0359-409731; Fax: 0359-409733
e-mail: primsal3@gmail.com; primsal@rdslink.ro
web-site: www.salonta.net

H O T Ă     R Â R EA
Nr.   150     din 8 IULIE 2022

Privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Salonta 

Consiliul Local al Municipiului Salonta întrunit în şedinţă ordinară, 
 Examinând  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  consolidat  al

Municipiului Salonta;
 Reținând Referatul  de  aprobare  nr.  4331 din  data  de  30.06.2022 al  Primarului  Municipiului

Salonta, d-l Török László în calitate de inițiator;
 Analizând Raportul de specialitate nr. 4332 din data de 30.06.2022 al Compartimentului Buget -

Contabilitate  prin  care  propune  Consiliului  Local  rectificarea  bugetului  consolidat  al
Municipiului Salonta.
Având în vedere:

 Adresa  nr.281/09.06.2022  a  Unității  de  Asistență  Medico  –  Socială  Salonta,  înregistrată  sub
nr.4426/30.06.2022

 Adresa nr.6758/20.06.2022 a Spitalului Municipal Salonta, înregistrată sub nr.4427/30.06.2022;
 Adresa  nr.2017/29.07.2022  a  Colegiului  Național  ,,Teodor  Neș'',  înregistrată  sub

nr.4344/29.06.2022;
 Adresa nr.2335/30.06.2022 a Liceului Teoretic Arany Janos, înregistrată sub nr.4430/30.06.2022;
 Solicitarea de rectificare a Casei de Cultură Zilahy Lajos, înregistrată la instituția noastră sub

nr.4428/30.06.2022;
 Solicitarea  de  rectificare  a  Grădiniței  cu  Program  Prelungit  Toldi,înregistrată  sub

nr.4429/30.06.2022;
 Adresa nr.54/06.07.2022 a Casei de Cultură Zilahy Lajos, înregistrată la instituția noastră sub

nr.4557/06.07.2022;
 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, actualizată, art.19 și art.49 alin.

(4)-(7);
 Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

republicată, cu modificările și compeltările ulterioare;
Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură și activități economico-financiare.
În  temeiul  prevederilor  art.129  alin.(2)  lit.b)  și  alin.(4)  lit.a),  art.139  alin.  (1)  și  alin.3,lit.a)

art.196 alin.(1) lit.a), art.197-199 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Aprobarea rectificării  bugetului local pe anul 2022 – sursa A  - cu suma de  160,50mii
lei   - care se va prezenta astfel:

La partea de  - venituri SF+SD – se majorează cu suma de 160,50mii lei - total buget rectificat
va fi în  sumă de  67.206,90mii lei,  astfel :
-  la indicatorul 16.02.02 ,,Impozit mijloace transport persoane juridice,,-  (+)60,50mii lei 
-  la indicatorul 33.02.50,,Alte venituri din prestări servicii și alte activități,,- (+)100,00mii lei  
-  la  indicatorul  37.02.03,,Vărsăminte  din  secțiunea  de  funcționare  pentru  finanțarea  secțiunii  de
dezvoltare,, - (+)15,00mii lei
-  la  indicatorul  37.02.04,,  Vărsăminte  din  secțiunea  de  funcționare  pentru  finanțarea  secțiunii  de
dezvoltare,, - (-)15,00mii lei
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       La partea de – cheltuieli SF+SD - se majorează cu suma de 160,50mii lei și se vor efectua virări de
credite bugetare - total buget rectificat va fi în  sumă de   89.489,90mii lei, astfel :

Cap.51.02,,Autorități  executive  și  legislative  ,,  -  (-)116,00mii  lei  –  total  capitol  rectificat  va  fi  –
6.104,50 mii lei ,astfel:
La subcapitolul 51.02.01.03,,Autorități executive,, - (-)116,00mii lei la :

- titlul 10.03.07,, Contribuția asiguratorie pentru muncă,, - (-)180,00mii lei
- titlul 20.01.02 ,,Materiale pentru curățenie,, – (+)6,00mii lei
- titlul 20.01.03,,Încălzit,iluminat și forță motrică,, - (+)50,00mii lei

          -    titlul 20.01.04 ,,Apă, canal, salubritate,, - (+)5,00mii lei
          -    titlul      20.14 ,,Protecția muncii,, - (+)3,00mii lei

Cap.54.02,,Alte servicii publice generale ,, -(+)50,00mii lei- total capitol rectificat va fi  - 1.553,25mii
lei, astfel:
La subcapitolul 54.02.50,,Alte servicii publice generale,, - (+)50,00mii lei la:

- titlul 20.01.09 ,,Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional,, – (+)50,00mii lei

Cap.61.02,,Ordine publică și siguranță națională,, -  (+)1,50mii lei –  total capitol rectificat va fi –
1.852,00mii lei ,astfel:
 La subcapitolul 61.02.05 ,,Protecție civilă și protecție contra indendiilor,, – (+)1,50mii lei la:

- titlul 20.05.30 ,,Alte obiecte de inventar,, – (+)1,50mii lei

Cap.65.02,,Învățământ,, - se vor efectua virări de credite – total capitol rămâne nemodificat, adică în
sumă de 4.364,30mii lei, astfel:
   La subcapitolul  65.02.04.02.01 -pentru  Colegiul Național Teodor Neș  – (-)3,00mii lei și virări de
credite, astfel:

- titlul  20.01.30,, Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,,- (-)9,00mii lei
- titlul  20.05.30,,Alte obiecte de inventar,, -(+)6,50mii lei
- titlul  20.06.01,, Deplasări interne,detașări,transferări,, - (+)2,50mii lei
- titlul 57.02.01,,Ajutoare sociale în numerar,, - (-)3,00mii lei din suma alocată pentru CES 

      La subcapitolul 65.02.04.01.04 - pentru Liceul Teoretic Arany Janos – (+)3,00mii lei  și virări de
credite astfel;

- titlul  20.01.01,,Furnituri de birou,,- (+)1,00mii lei
- titlul  20.01.02,,Materiale pentru curățenie,, - (-)3,00mii lei
- titlul  20.01.03,,Încălzit, iluminat și forța motrică,, - (+)25,50mii lei
- titlul  20.01.04,,Apă, canal și salubritate,,- (-)1,00mii lei
- titlul  20.01.06,,Piese de schimb,, - (-)1,00mii lei
- titlul  20.01.07,,Transport,, - (-)7,00mii lei
- titlul  20.01.09,,Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional,, – (+)2,50mii lei
- titlul  20.05.30,,Alte obiecte de inventar,, -(-)3,00mii lei
- titlul  20.06.01,, Deplasări interne,detașări,transferări,, - (+)1,00mii lei
- titlul 57.02.01,,Ajutoare sociale în numerar,, - (+)3,00mii lei pentru CES 
- titlul 71.01.03,,Mobilier,aparatură birotică și alte active corporale,, - (-)15,00mii lei

       La subcapitolul  65.02.03.01.01- pentru  Grădinița cu Program Prelungit Toldi – se vor efectua
virări de credite, astfel ;

- titlul  20.01.03,,Încălzit, iluminat și forța motrică,, - (+)59,00mii lei
- titlul  20.01.08,,Poștă,telecomunicații,radio,tv,internet,,- (-)7,00mii lei
- titlul  20.01.09,,Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional,, – (-)10,00mii lei
- titlul 20.01.30,,Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,, – (-)10,00mii lei
- titlul      20.02,,Reparații curente,,- (-)10,00mii lei
- titlul  20.05.30,, Alte obiecte de inventar,, -(-)15,00mii lei
- titlul       20.13,,Pregătire profesională,, - (-)2,00mii lei
- titlul       20.14,,Protecția muncii,,- (-)5,00mii lei
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Cap.67.02,,Cultură,recreere şi religie ,,-  (-)360,00mii lei – total capitol rectificat va fi – 4.698,00mii
lei ,astfel:



La subcapitolul 67.02.05.01,,Sport,, -  (+)100,00mii lei la:
           -   titlul 71.01.30,,Alte active fixe,, - (+)100,00mii lei

La subcapitolul 67.02.03.06,,Case de cultură,, - (+)40,00mii lei la:
           -   titlul 51.01.01,,Transferuri către instituții publice,, - (+)40,00mii lei

La subcapitolul 67.02.05.03,,Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive,, -
 (-)500,00mii lei la:
           -   titlul 71.01.30,,Alte active fixe,, - (-)500,00mii lei

Cap.68.02,,Asigurări  și  asistență  socială,,  -  (-)410,00mii  lei  –  total  capitol  rectificat  va  fi  –
5.161,25mii lei, astfel:
La subcapitolul 68.02.50.50,,Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale,, -
(-)410,00mii lei, la :
           -  titlul 57.02.01,,Ajutoare sociale în numerar,, - (-)410,00mii lei, din care (-)304,00mii lei pe
trim.III și (-)106,00mii lei pe trim.IV

Cap.70.02,,Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică,, -  (+)1.050,00mii lei – total capitol rectificat va fi
– 22.155,85mii lei ,astfel:
La subcapitolul 70.02.06 ,,Iluminat public și electrificări rurale,, - (+)500,00mii lei, la:

- titlul 71.01.30,, Ate active fixe,, - (+)500,00mii lei

La subcapitolul 70.02.07 ,,Alimentare cu gaze naturale în localități,, - (+)1.000,00mii lei, la:
- titlul 72.01.01,,Participare la capitalul social al societatilor comerciale,, - (+)1.000,00mii lei

La subcapitolul 70.02.50,,Alte servicii în domeniile locuințelor,serviciilor ți dezvoltării comunale,, -
 (-)450,00mii lei la:
           -    titlul 20.01.30,,Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,, – (+)100,00mii lei
           -    titlul 71.01.01,,Construcții,, – (-)1.811,00mii lei 
           -    titlul 71.01.02,,Mașini, echipamente și mijloace de transport,, - (+)50,00mii lei
           -    titlul 71.01.30,,Ate active fixe,, - (+)586,00mii lei
           -    titlul      71.03,,reparații capitale aferente activelor fixe,, - (+)625,00mii lei

Cap.74.02,,Protecţia mediului,, -  (-)450,00mii lei -  total  capitol rectificat va fi -   2.814,00mii lei,
astfel:
La subcapitolul 74.02.05.01,,Salubritate,, - (-)450,00mii lei la: 

- titlul 20.01.30,,Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,, – (-)450,00mii lei

Cap.84.02,, Transporturi,, -  (+)395,00mii lei – total capitol rectificat va fi – 15.119,50mii lei ,astfel:
La subcapitolul 84.02.03.03,,Străzi,, - (+)395,00mii lei la:

- titlul 20.01.06,,Piese de schimb,,- (+)15,00mii lei
- titlul 20.01.09 ,,Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional,, – (+)5,00mii lei
- titlul 20.01.30,,Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,, – (+)210,00mii lei
- titlul 20.02 ,,Reparații curente,, - (+)715,00mii lei, din care 609,00mii lei pe trim.III și  

                                                      106,00mii lei pe trim.IV
- titlul 71.01.01,,Construcții,, – (+)500,00mii lei
- titlul 71.01.30,,Ate acive fixe,, - (-)1.050,00mii lei

Iar pe secțiuni bugetul rectificat se va prezenta astfel:
Venituri Secţiunea de Funcţionare – (+)160,50mii lei total SF rectificat va fi în sumă de 39.374,70mii
lei
Cheltuieli Secţiunea de Funcţionare – (+)160,50mii lei total SF rectificat va fi în sumă de 39.374,70mii
lei
Venituri Secţiunea de Dezvoltare – total buget rămâne nemodificat, adică în sumă de 27.832,20mii lei
Cheltuieli Secţiunea de Dezvoltare – total buget rămâne nemodificat, adică în sumă de 50.115,20mii lei
Modificările susmenționate sunt conform Anexa 1 . 
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Art.  2.  Aprobarea  rectificării  bugetului  instituţiilor şi  activităţilor finanţate integral  sau



parţial  din venituri  proprii şi subvenţii – sursa E  -prin majorare cu suma de 131,80mii lei, iar în
urma rectificării bugetul se va prezenta astfel:

  - în suma de   43.167,98 mii lei la partea de venituri,
     - în suma de  47.122,45mii lei la partea de cheltuieli,care se va prezenta  astfel:

Cap.65.10,,Învățământ,, - se vor efectua virări de credite – total capitol rămâne nemodificat, adică în
sumă de 1.430,07mii lei, astfel:
   La subcapitolul 65.10.11.30.02 – pentru  Colegiul Național Teodor Neș – se vor efectua virări de
credite, la partea de cheltuieli astfel:
             -      titlul   20.01.03,,Încălzit,iluminat și forță motrică,, - (+)5,00mii lei 
             -     titlul   20.01.30,,Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,, – (-)5,00mii lei
 
   La subcapitolul 65.10.03.02 – pentru Liceul Teoretic Arany Janos – se vor efectua virări de credite,
la partea de cheltuieli astfel:
             -      titlul   20.01.03,,Încălzit,iluminat și forță motrică,, - (+)4,00mii lei 
             -     titlul   20.01.30,,Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,, – (-)4,00mii lei

Cap.66.10,,Sănătate,, - (+)16,80mii lei- total capitol rectificat va fi în sumă de 42.229,80mii lei,astfel: 
  La subcapitolul 66.10.06.01,,Spitale,, – pentru  Spitalul Municipal Salonta - (+) 3,60mii lei , astfel:

      La partea de venituri - (+) 3,60mii lei
      -     la indicatorul 33.10.50,,Alte venituri din prestări de servicii și alte activități,, - (+)3,60mii lei
      -     la indicatorul 37.10.03,,Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD,,- (-) 3,60mii lei
      -     la indicatorul 37.10.04,,Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD,,- (+) 3,60mii lei 

      La partea de cheltuieli   -  (+)3,60mii lei,din care la articolul:
       -      titlul   58.01.03,,Cheltuieli neeligibile,, -   (+)3,60mii lei          
       -      titlul   71.01.02,,Mașini, echipamente și mijloace de transport,, - (+)48,00mii lei 
       -     titlul   71.01.03,,Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale,, - (+)52,00mii lei
       -     titlul      71.03,,Reparații capitale aferente activelor fixe,, - (-)100,00mii lei, 

 iar implicit modificarea listei de investiții pentru Spitalul Municipal Salonta, astfel:
1. Suplimentarea listei de investiții  cu următoarele:

         -Sistem control acces - 50,00mii lei

         -Centrifugă  2 buc - 12,00mii lei

         -Lampă scialitică  cu prindere de tavan - 12,00mii lei

         -Tonometru  - 37,00mii lei

         -Spirometre 2 buc – 30,00mii lei

         -Trusă chirurgie – 15,00mii lei

         -Unitate de  cryoterapie – 10,00mii lei

         -Masină spalat, mopuri -25,00mii lei

2. Majorarea valorii de achiziție  pentru calandru de la 50,00mii lei la 57,00mii lei

3. Majorarea valorii de achiziție pentru laptopuri de la 10,00mii lei la 12,00mii lei

4. Reducerea valorii de achiziție pentru analizor biochimie uscată de la 36,00mii lei la 30,00mii
lei

5. Majorarea valorii de achiziție pentru aparat electroterapie curenți de joasă și medie frecvență
de la 20,00mii lei la 26,00mii lei
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6. Majorarea valorii lucrării  Reabilitare spațiu cameră de gardă  pentru aparat radiologie de la
65,00mii lei la 200,00mii lei

7. Renunțarea la achiziția unui autoturism   în valoare de 100,00mii lei

8. Reducerea valorii lucrării Reabilitare spital de la valoarea  285,00mii lei la 50,00mii lei

 La subcapitolul 66.10.06.03,,Unități medico-sociale,, - pentru  Unitatea Medico – Socială Salonta –
(+)13,20mii lei, astfel:

     La partea de venituri - (+) 13,20mii lei, astfel:
      -     la indicatorul 43.10.09,,Subvenții pentru institușii publice,, - (+)13,20mii lei
      
      La partea de cheltuieli   -  (+)13,20mii lei,din care la articolul:
       -      titlul   10.01.01,,Salarii de bază,, -   (+)32,00mii lei          
       -      titlul   10.01.05,,Sporuri pentru condiții de muncă,, - (-)5,00mii lei 
       -     titlul   10.01.06,, Alte sporuri,, - (-)5,80mii lei
       -     titlul   10.01.17,,Indemnizația de hrană,, - (-)2,00mii lei
       -     titlul   20.04.02,,Materiale sanitare,, - (-)6,00mii lei,
 
Cap.67.10,,Cultură, recreere și religie,,  - (+)46,00mii lei –  total  capitol rectificat va fi în sumă de
646,00mii lei, astfel:
  La subcapitolul 67.10.03.06  - (+)46,00mii lei pentru Casa de Cultură Zilahy Lajos, astfel:

       La partea de venituri - (+) 46,00mii lei, astfel:
      -     la indicatorul 33.10.19,,Venituri din organizarea de spectacole,, - (+)6,00mii lei
      -     la indicatorul 43.10.09,,Subvenții pentru instituții publice,, - (+)40,00mii lei
      
      La partea de cheltuieli   -  (+)46,00mii lei,din care la articolul:
       -      titlul   10.02.06,,Vouchere de vacanță,, -   (+)6,00mii lei    
       -      titlul   20.01.09,,Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional,, – (+)40,00mii lei    

Cap.68.10,, Asigurări și asistență socială,, - (+)69,00mii lei- total  capitol rectificat va fi în sumă de
2.669,90mii lei,astfel: 
   La subcapitolul 68.10.12 – pentru  Unitatea de Asistență Medico - Socială - (+) 69,00mii lei , astfel:

      La partea de venituri - (+) 69,00mii lei, astfel:
        -     la indicatorul 33.10.13,,Contribuția de întreținere a persoanelor asistate,, - (+)69,00mii lei

      La partea de cheltuieli   -  (+)69,00mii lei, astfel:
       -      titlul   20.01.02,,Materiale de curățenie,, -   (-)10,00mii lei          
       -      titlul   20.01.03,,Încălzit,iluminat și forță motrică,, - (+)100,00mii lei 
       -     titlul   20.01.09 ,,Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional,, – (-)4,00mii lei
       -     titlul       20.02 ,,Reparații curente,, - (-)10,00mii lei
       -     titlul   20.04.02,,Materiale sanitare,, - (-)3,00mii lei
       -     titlul    20.05.03,,Lenjerie și accesorii de pat,, - (-)2,00mii lei
        -     titlul   20.05.30,,Alte obiecte de inventar,, - (-)2,00mii lei

Modificările sunt conform solicitărilor depuse de instituțiile din subordinea Municipiului Salonta,anexe
la prezenta..

Art.    3.  Aprobarea listei de investiții, Formular14, Anexă la buget.

Art.  4. Cu  ducere  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Serviciul  economic,-
Compartimentul Buget-Contabilitate.
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Art.  5.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 



 - Institutia Prefectului Județului Bihor
- Primarul Municipiului Salonta
- Serviciul Economic
- Compartimentul de Audit
 - Spitalul Municipal Salonta
 - Liceul Teoretic ,,Arany János''
 - Colegiul Național ,,Teodor Neș''
 - Grădinița cu Program Prelungit ,,Toldi''
 - U.A.M.S Salonta
 - Casa de Cultură ,,Zilahy Lajos''

            

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       Contrasemnează,
                           Kiss Ernő                                                      SECRETAR GENERAL
                                                                                                   Patricia Edith Ivanciuc
                                                                                               

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