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 H O T Ă     R Â R EA
Nr. 82 din 12 APRILIE 2022

Privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Salonta 

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

Salonta 
 Reținând Referatul de aprobare nr. 2505/11.04.2022 al Primarului Municipiului Salonta, d-l Török László

în calitate de inițiator;
 Analizând Raportul de specialitate nr. 2506/11.04.2022 al Compartimentului Buget - Contabilitate prin

care propune Consiliului Local aprobarea depunerii proiectului ;
Având în vedere:

 Adresa nr.7222 din data de 01.04.2022 a Consiliului Județean Bihor cu privire la repartizarea unor sume
din fondul la dispoziția consiliului județean prin HCJ nr.55/3.03.2022,  înregistrată la instituția noastră sub
nr.2.294/01.04.2022

 Înștiințarea  prin  mail  a  AJFP Bihor  privind  repartizarea  pe  trimestre  a  sumelor  alocate  de  Consiliul
Județean Bihor prin HCJ  nr.55/31.03.2022

 Contractul nr.15 din 21.03.2022, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Municipiul
Salonta, având ca beneficiar Liceul Tehnologic nr.1 Salonta, al cărui obiect îl reprezintă alocarea sumei de
151,20mii  lei  în vederea asigurării  finanțării  de investiții  specifice precum și  a cheltuielilor materiale
necesare  funcționării  liceului  ,în  condițiile  prevăzute  de  Legea  educației  naționale  nr.1/2011,  cu
modificările  și  completările  ulterioare    și  a  HG.533/2020  pentru  aprobarea  metodologiei  privind
susținerea financiară a liceelor cu profil preponderent agricol de către MADR, așa cum sunt cuprinse în
programul anual de finanțare aprobat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul
2022 

 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, actualizată, art. 19,alin.(2) ;
 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), art.139 alin. (1)alin.3,lit.a) coroborat cu  art.196  alin.(1)

lit.a) 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  -  prin majorare cu suma de
1.276,20mii lei   - care se va prezenta astfel:

       La partea de  - venituri SF+SD - (+) 1.276,20mii lei  - total buget rectificat va fi în sumă de  67.046,40mii
lei,  astfel :
- la indicatorul 04.02.05 ,,Sume reparizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean,,- 
  (+)200,00mii lei din care 100,00mii lei se va repartiza pe trim.II, 50,00mii lei pe trim.III și  
  50,00mii lei pe trim.IV
- la indicatorul 07.02.01.02 ,,Impozit și taxa clădiri de la persoane juridice,, - (+)500,00mii lei
- la indicatorul 07.02.02.01 ,,Impozit pe terenuri de la persoane fizice,, - (+)200,00mii lei
- la indicatorul 07.02.02.02 ,,Impozit pe terenuri de la persoane juridice,, - (+)25,00mii lei
- la indicatorul 07.02.02.03 ,,Impozit pe terenul din extravilan,, - (+)200,00mii lei
- la indicatorul 37.02.03,,Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de 
  dezvoltare a bugetului local,, - (-)200,00mii lei
- la indicatorul 37.02.04,,Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de 
  dezvoltare a bugetului local,, - (+)200,00mii lei
-la indicatorul 42.02.79.02,,Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil
  preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare,, - (+)151,20mii lei 
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       La partea de – cheltuieli SF+SD - (+)1.276,20mii lei - total buget rectificat va fi în sumă de 89.329,40mii lei,
astfel :

Cap.51.02,,Autorități executive și legislative ,, - (+)15,00mii lei –  total capitol rectificat va fi –  6.220,50 mii
lei ,astfel:
La subcapitolul 51.02.01.03,,Autorități executive,, - (+)15,00mii lei la :

- titlul 20.01.08 ,,Poștă,telecomunicații,radio,tv,internet,, – (+)15,00mii lei

Cap.54.02,,Alte servicii publice generale ,, -(+)100,00mii lei-  total capitol rectificat va fi  - 1.503,25mii lei,
astfel:
La subcapitolul 54.02.50,,Alte servicii publice generale,, - (+)100,00mii lei la:

- titlul 20.01.09 ,,Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional,, – (+)100,00mii lei

Cap.65.02,,Învăţământ ,, -  (+)151,20mii lei – total capitol rectificat va fi – 4.364,30mii lei ,astfel:
 La subcapitolul 65.02.04.02.02 pentru Liceul Tehnologic nr.1 Salonta – (+)151,20mii lei la:

- titlul  51.02.29  –  alte  transferuri  de  capital   –  pentru  cheltuieli  de  investiții  ,,Modernizare  grajd
animale,,

Cap.67.02,,Cultură,recreere şi religie ,, (+)340,00mii lei – total capitol rectificat va fi – 5.058,00mii lei ,astfel:
La subcapitolul 67.02.03.02,,Biblioteci publice comunale, orășenesti, municipale  ,, - (+)35,00mii lei la:
           -   titlul 20.01.03,,Încălzit, iluminat și forța motrică,, - (+)35,00mii lei
La capitolul 67.02.03.03. ,,Muzee “ –(+) 15.00 mii lei la : 
             -titlul 20.01.03 ,,Încălzit,iluminat și forța motrică “-(+) 15,00 mii lei 
La subcapitolul 67.02.05.01,,Sport,, - (+)200,00mii lei la:
           -   titlul 20.01.03,,Încălzit, iluminat și forța motrică,, - (+)200,00mii lei
La subcapitolul 67.02.06,,Servicii religioase,, - (+)90,00mii lei, din care 45,00mii lei pe trim.II, 22,50mii lei pe
trim.III și 22,50mii lei pe trim.IV la :

- titlul 59.12,,Susținerea cultelor,,  - (+)90,00mii lei, din care 45,00mii lei pe trim.II, 22,50mii lei pe
trim.III și 22,50mii lei pe trim.IV, din care pentru:

- Biserica Romano Catolică  - (+) 30,00mii lei ,din care 15,00mii lei pe trim.II, 7,50mii lei pe trim.III și
7,50mii lei pe trim.IV

- Parohia Reformată Salonta – (+) 20,00mii lei ,din care 10,00mii lei pe trim.II, 5,00mii lei pe trim.III și
5,00mii lei pe trim.IV 

- Biserica Ordoxă nr.1 – (+) 20,00mii lei ,din care 10,00mii lei  pe trim.II, 5,00mii lei  pe trim.III și
5,00mii lei pe trim.IV 

- Biserica Ordoxă nr.2 – (+) 20,00mii lei ,din care 10,00mii lei  pe trim.II, 5,00mii lei  pe trim.III și
5,00mii lei pe trim.IV        

Cap.68.02,,Asigurări şi asistenţă socială ,, - (+)20,00mii lei-  total  capitol rectificat va fi -  5.571,25mii lei,
astfel:
La subcapitolul 68.02.05.02,,Asistență socială în caz de invaliditate,, - (+)10,00mii lei la:

- titlul 10.01.17,,Indemnizații de hrană,, - (+)10,00mii lei 
La subcapitolul 68.02.50.50,,Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale,,- (+)10,00mii lei la:

- titlul 59.11,,Asociații și fundații,, pentru Asociația Sf.Nicolae Ocrotitorul Săracilor -(+) 10,00mii lei
,din care 5,00mii lei pe trim.II,  2,50mii lei pe trim.III și 2,50mii lei pe trim.IV

Cap.70.02,,Locuinţe,servicii  şi  dezvoltare  publică,,  -   (+)300,00mii  lei  –  total  capitol  rectificat  va  fi  –
21.105,85mii lei ,astfel:
La  subcapitolul  70.02.50,,Alte  servicii  în  domeniile  locuințelor,serviciilor  ți  dezvoltării  comunale,,  -
(+)200,00mii lei la:
           -    titlul 20.02,,Reparații curente,,(+)100,00mii lei pentru Reabilitare clădiri patrimoniu, 
                                    din care 50,00mii lei pe trim.II, 25,00mii lei pe trim.III și 25,00mii lei pe      
                                    trim.IV
           -    titlul 71.01.01 – (+)200,00mii lei pentru cotă parte la bazin de înot
Cap.74.02,,Protecţia mediului,, - (+)300,00mii lei - total  capitol rectificat va fi -  3.264,00mii lei, astfel :
La subcapitolul 74.02.05.01,,Salubritate,, -(+)200,00mii lei la: 

- titlul 20.01.04,,Apă,canal și salubritate
La subcapitolul 74.02.06,,Canalizarea și tratarea apelor reziduale,, - (+)100,00mii lei la:

- titlul 20.02,,Reparații curente,, - (+)100,00mii lei
Cap.84.02,, Transporturi,, -  (+)50,00mii lei – total capitol rectificat va fi – 14.724,50mii lei ,astfel:
La subcapitolul 84.02.03.03,,Străzi,, - (+)50,00mii lei la:

- titlul 20.01.05,,Carburanți și lubrifianți,,- (+)50,00mii lei



Iar pe secțiuni bugetul rectificat se va prezenta astfel:
 
Venituri Secţiunea de Funcţionare – (+)925,00 – total buget rectificat va fi 39.199,20mii lei
Cheltuieli Secţiunea de Funcţionare – (+)925,00 – total buget rectificat va fi 39.199,20mii lei

Venituri Secţiunea de Dezvoltare – (+)351,20 – total buget rectificat va fi 27.847,20mii lei
Cheltuieli Secţiunea de Dezvoltare – (+)351,20 – total buget rectificat va fi 50.130,20mii lei

Art. 2. Aprobarea bugetului local pe anul 2022 – sursa E  - prin majorare  cu suma de 151,20mii lei   -
care se va prezenta astfel:

La partea de  - venituri SF+SD - (+) 151,20mii lei  - total buget rectificat va fi în sumă de  43.036,18mii lei,
din care :

 -la indicatorul 43.10.19,,Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare,, - (+)151,20mii lei

La partea de – cheltuieli SF+SD - (+)151,20mii lei - total buget rectificat va fi în sumă de 46.990,65mii lei, din
care la :

Cap.65.10 ,,Învățământ,, -   (+)151,20mii lei – total capitol rectificat va fi – 1.430,07mii lei ,astfel:
 La subcapitolul 65.10.11.30.01 la -titlul 71.01.01 – cheltuieli de capital – (+)151,20mii lei ,pentru  

  Liceul Tehnologic nr.1 Salonta pentru cheltuieli de investiții ,,Modernizare grajd animale,,

 Iar pe secțiuni bugetul rectificat se va prezenta astfel;

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

Venituri Secţiunea de Dezvoltare  – 2.505,20mii lei
Cheltuieli Secţiunea de Dezvoltare – 4.905,20mii lei

Art.  3.. Cu  ducere  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Serviciul  economic,-
Compartimentul Buget-Contabilitate

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 - Institutia Prefectului  Judetului   Bihor
- Primarul Municipiului Salonta
- Serviciul Economic
- Compartimentul de Audit
- Liceul Tehnologic nr.1 Salonta

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      Contrasemnează,
                            Gáll  Éva                                                     SECRETAR GENERAL
                                                                                                    Patricia Edith Ivanciuc
                                                                                               

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate absolută astfel:
Din 17 consilieri în funcţie,   13  consilieri prezenţi,   13  pentru, ---- împotrivă,    ---     abținere
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