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H O T Ă     R Â R EA
Nr. 215 din 09 DECEMBRIE 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.8104 din data de 09.12.2021 al Primarului Municipiului

Salonta, d-l Török László, în calitate de inițiator;
Analizând: 

• Raportul de specialitate nr. 8105 din data de 09.12.2021 întocmit de Compartimentul Buget -
contabilitate  prin  care  propune  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  rectificarea
bugetului general consolidat al Municipiului Salonta.

Având în vedere:
• Dispoziția Primarului nr.424 din 03.12.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru

încăzirea cu combustibili solizi sau petrolieri precum și stabilirea dreptului la suplimentul
pentru combustibili solizi sau petrolieri pentru consumatorul vulnerabil.

Ținând cont de:
• Prevederile art. 19, alin.(2), art.22 și art.82 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.  Validarea rectificării bugetului local în baza prevederilor art.82, alin.(1) din Legea
273/2006 privind Finanțele publice locale  efectuat prin Dispoziția primarului nr.427/03.12.2021.

Art. 2. Aprobarea rectificării   bugetului local pe anul 2021 – sursa A  - prin  majorare cu
suma de 131,42mii lei   - care se va prezenta astfel:

       La partea de  - venituri SF+SD - (+) 131,42mii lei  - total buget rectificat va fi în sumă de  
70.034,67mii lei,  astfel :

-  la  indicatorul  42.02.34  -,,Subvenții  pentru  acordarea  ajutorului  pentru  încălzirea  locuinței  cu
lemne,cărbuni,combustibili petrolieri,,- (+)131,42mii lei

       La partea de – cheltuieli SF+SD - (+) 131,42mii lei - total buget rectificat va fi în sumă de 
90.806,04mii lei, astfel :

Cap.68.02,,Asigurări și asistență socială ,, -  (+)131,42mii lei – total capitol rectificat va fi  în 
sumă de  – 5.068,12mii lei, astfel:
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   La subcapitolul 65.02.15.01 - (+)131,42mii lei astfel:
57.02.01,, Ajutoare sociale în numerar,,-(+)131,42mii lei

    Iar -  pe secțiuni bugetul rectificat se va prezenta astfel:
 
Venituri Secţiunea de Funcţionare – (+)131,42 –  total buget rectificat va fi 35.312,12mii lei
Cheltuieli Secţiunea de Funcţionare – (+)131,42 –  total buget rectificat va fi 35.312,12mii lei

Venituri Secţiunea de Dezvoltare – 0,00 – total buget rectificat va fi 34.722,55mii lei
Cheltuieli Secţiunea de Dezvoltare – 0,00 – total buget rectificat va fi 55.493,92mii lei

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire  se încredinţează Serviciul Economic -  Compartimentul
buget-contabilitate.

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică cu:
             -  Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

                         -  Primarul Municipiului Salonta
                         -  Serviciul Economic

             -  Compartimentul de Audit
-  Se  aduce  la  cunoștință  publică  prin  publicare  pe  pagina  oficială  a  Primăriei

Municipiului Salonta: www.salonta.net

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează,
                       Vigh József                                                        SECRETAR GENERAL
                                                                                                  Patricia Edith IVANCIUC
                                                                                              

                                                                                           

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate absolută astfel:
Din 17 consilieri în funcţie,     12    consilieri prezenţi,    12    pentru, ---- împotrivă, ---- abțineri
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