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H O T Ă     R Â R EA
Nr. 23 din 24 FEBRUARIE 2022

Privind aprobarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta pe anul 2022

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

Municipiului Salonta pe anul 2022;
• Reținând Referatul de aprobare nr. 823 din data de 07.02.2022 al Primarului Municipiului

Salonta, d-l Török László, în calitate de inițiator; 
• Analizând Raportul  de  specialitate  nr.  824 din  data  de  07.02.2022 al Compartimentului

Buget  -  contabilitate,  prin  care  se  propune Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta
aprobarea Bugetului general consolidat al Municipiului Salonta pe anul 2022;

• Referat  de  completare  nr.824/C  din  data  de  24.02.2022  întocmit  de  Compartimentul
Compartimentului  Buget  –  contabilitate  privind  completarea  Raportului  de  specialitate
nr.824/07.02.2022:

• Văzând  avizul  favorabil  al  Comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Local  al
Municipiului Salonta, și anume, cel al  Comisiei  pentru agricultură şi activităţi economico-
financiare,  al  Comisiei  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi
turism; al Comisiei juridice şi de disciplină, respectiv cel al Comisiei pentru activităţi social-
culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului.

Având în vedere:
• Decizia  nr.1/12.01.2022,  nr.2/12.01.2022,  nr.4/10.02.2022,  nr.8/18.02.2022  si

nr.9/18.02.2022  AJFP Bihor;
• Anexa la adresa nr.121/2022 a AJFP Bihor,înregistrată sub nr.1224/23.02.2022;
• Propunerile  de  buget  nr.1226/23.02.2022  și  703/01.02.2022  a  Grădinița  cu  Program

Prelungit Toldi;
• Propunerile de buget nr.1232/23.02.2022 și 593/28.01.2022 a Colegiului Național ,,Teodor

Neș'';
• Propunerile  de  buget  nr.1235/23.02.2022  și  704/01.02.2022a  Liceului  Teoretic  ,,Arany

János'':
• Propunerile  de  buget  nr.1236/23.02.2022  și  701/01.02.2022  a  Liceului  Tehnologic  nr.1

Salonta;
• Propunerea de buget nr.693/01.02.2022 a  Cantinei Sociale Salonta;
• Propunerea de buget nr.700/01.02.2022 a Casei de Cultură ,,Zilahy Lajos'';
• Propunerea de buget nr.696/01.02.2022 a UAMS Salonta;
• Propunerea de buget nr.799/04.02.2022 a Spitalului Municipal Salonta;
• Prevederile art 19 alin. (1) lit.a) și b), art.20 alin.(1) lit.a), art.25 lit.(d) şi (e),  art. 26  alin.2 1

din  Legea  nr.  273/2006 privind  Finaţele  Publice  Locale  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

• Prevederile art.8 și art. 39, alin (3)  din Legea 273/2006 privind Finaţele Publice Locale
cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b) coraborat cu alin.(4) lit.a), art. 139 alin. (3) lit.a),
art.196 alin.(1) lit.a) și cele ale art.196-199 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E

     Art. 1. Folosirea excedentului anilor precedenţi a bugetului local și a bugetelor autofinanţate
la subunităţi care se prezintă astfel:

-  Municipiul  Salonta  buget  local……22.283,00mii lei,care  se  va  utiliza   pentru
finanţarea secţiunii de dezvoltare , conform Anexei 1;

                - Municipiul Salonta buget autofinanţat……91,68mii lei pt secţiunea de funcţionare
conform  Anexei 2;

-  UAMS  ……………….  182,53mii lei care  se  va  folosi  pentru  Secţiunea de
funcţionare;

-  Cantina  sociala………....56,12mii lei care  se  va  folosi  pentru  Secţiunea de
funcţionare;

-  Spitalul  Municipal…….1.190,27mii lei care  se  va  folosi  pentru  Secţiunea de
funcţionare;

-  Spitalul  Municipal…….2.400,00mii lei care  se  va  folosi  pentru  Secţiunea de
dezvoltare;

-  Colegiul  National  “Teodor  Neş”…….  26,72mii lei care  se  va  folosi  pentru
Secţiunea de funcţionare;

-  Liceul  Teoretic  “Arany  Janos”….......…  7,15mii lei care  se  va  folosi  pentru
Secţiunea de funcționare.

Art.  2. Aprobarea  propunerilor  pentru Bugetului  local  pe  anul  2022 în  sumă  de
88.053,20mii lei, din care:

        La partea de  - venituri -  total SF+SD  -  65.770,20mii lei  :

         La partea de – cheltuieli – total SF+SD    – 88.053,20mii lei,din care :

Cap.51.02,,Autorităţi publice şi acţiuni externe ,, - total  -  6.205,50mii lei

Cap.54.02,,Alte servicii publice generale ,, - total  - 1.403,25mii lei 

Cap.61.02,,Ordine publică şi siguranţa naţională ,, - total  - 1.850,50mii lei

Cap.65.02,,Învăţământ ,, - total - 4.213,10mii lei

Cap.66.02 ,,Sănătate,, - total – 1.726,25mii lei  

Cap.67.02,,Cultură,recreere şi religie ,, - total  -  4.718,00mii lei
 
Cap.68.02,,Asigurări şi asistenţă socială ,, - total  -  5.551,25mii lei

Cap.70.02,,Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică,, - total  -  20.805,85mii lei

Cap.74.02,,Protecţia mediului,, - total  -  2.964,00mii lei :

Cap.80.02,,Acțiuni generale economice,comerciale și de muncă,, - total – 46,00mii lei

Cap.84.02,,Transporturi,, - total  -  14.674,50mii lei :

Cap.87.02,,Alte acţiuni economice,, - total  -  23.895,00mii lei
          
            Detalierile la buget sunt prezentate în Anexa 1.
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Art.  3. Aprobarea  propopunerilor pentru Bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate
integral sau parţial  din venituri  proprii şi subvenţii pe anul 2022:

     - în suma de  42.884,98mii lei la partea de venituri,
     - în suma de  46.839,45mii lei la partea de cheltuieli,care se va prezenta  astfel:

Venituri Secţiunea de Funcţionare  – 40.530,98mii lei
Cheltuieli Secţiunea de Funcţionare – 42.085,45mii lei

Venituri Secţiunea de Dezvoltare  – 2.354,00mii lei
Cheltuieli Secţiunea de Dezvoltare – 4.754,00mii lei

Deficitul total  de  3.954,47mii lei,care se  va utiliza conform propunerilor susmenționate.

Art. 4. Aprobarea programului de investiţii publice „Formularul 14”, conform propunerilor
din proiectul de buget pe anul 2022.

Art.    5. 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
          -  Liceul Teoretic Arany János
          -  Liceul Tehnologic nr.1 Salonta
          -  Colegiul Naţional Teodor Neş
          -  Grădiniţa cu Program Prelungit Toldi
          -  Spitalul Municipal Salonta
          -  Cantina Socială a Municipiului Salonta
          -  Unitatea de Asistență Medico-Socială pentru bolnavi cronici – U.A.M.S. Salonta
          -  Casa de Cultură Zilahy Lajos din Salonta
          - Se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a instituției www.salonta.net
– Monitorul Oficial Local, respectiv afișare la sediul Primăriei Municipiului Salonta.

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      Contrasemnează,
                    Cseke Sándor                                                                SECRETAR GENERAL
                                                                                                          Patricia Edith IVANCIUC

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritatea absolută astfel:
Din 17 consilieri în funcţie,    16     consilieri prezenţi,   16  pentru, ---- împotrivă, ---- abțineri
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