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 H O T Ă     R Â R EA
Nr. 130 din 31 MAI 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.  3606 din  data  de  27.05.2022 al  Primarului  Municipiului

Salonta, d-l Török László în calitate de inițiator;
 Analizând Raportul de specialitate nr. 3609 din data de 27.05.2022 al Compartimentului Buget -

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

 Adresa nr. 6412 din data de 27.05.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor/
Activitatea Trezorerie și Contabilitate Publică cu privire la modificarea unor sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată – pentru finanțarea burselor aferente învățământului

 preuniversitar de stat, înregistrată la instituția noastră sub nr.3606/27.05.2022 
 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, actualizată, art. 19,alin.(2) și

art.50;
 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),  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  - prin diminuarea trim.IV
și majorarea trim.II  cu suma de  364,00mii lei   - care se va prezenta astfel:

La partea de  - venituri SF+SD – se diminuează trim.IV și se majorează trim.II, cu suma de 
364,00mii lei - total buget rectificat rămâne nemodificat,adică în sumă de  67.046,40mii lei,  astfel :
- la indicatorul 11.02.02 ,,Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate ale comunelor,orașelor,municipiilor,,- 
  (+)364,00mii lei  pe trim.II, și (-)364,00mii lei pe trim.IV
 

La partea de – cheltuieli SF+SD - se diminuează trim.IV și se majorează trim.II, cu suma de 
364,00mii lei - total buget rectificat rămâne nemodificat,adică în sumă de  în sumă de 89.329,40mii 
lei, astfel :

Cap.65.02,,Învăţământ ,, -  se diminuează trim.IV și se majorează trim.II, cu suma de 364,00mii lei – 
total capitol rămâne nemodificat, adică în sumă de  – 4.364,30mii lei ,astfel:

La subcapitolul 65.02.04.01.03 pentru Municipiul Salonta -  la art.51.02.29 se va muta suma de 
151,20mii lei, cuprinsă eronat în trim.II,  la subcapitulul 65.02.04.02.02 pentru Liceul Tehnologic, la 
același articol bugetar
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La subcapitolul 65.02.04.02.01 pentru Colegiul Național teodor Neș – la art.59.01,,Burse,, -  se
diminuează trim.IV și se majorează trim.II, cu suma de 264,00mii lei 

La subcapitolul  65.02.04.02.02 pentru  Liceul Tehnologic nr.1 Salonta – la art.59.01,,Burse,, -
se diminuează trim.IV și se majorează trim.II, cu suma de 100,00mii lei , iar suma de 151,20mii lei
cuprinsă eronat în trim.II, la acest capitol, la art.51.02.29  se va muta la capitolul 
65.02.04.01.03 pentru Municipiul Salonta, la același articol bugetar

Iar pe secțiuni bugetul rectificat se va prezenta astfel:
 

Venituri  Secţiunea  de  Funcţionare  –  total  buget  rămâne  nemodificat,  adică  în  sumă  de
39.199,20mii lei

Cheltuieli  Secţiunea  de  Funcţionare  –  total  buget  rămâne  nemodificat,  adică  în  sumă  de
39.199,20mii lei

Venituri  Secţiunea  de  Dezvoltare  –  total  buget  rămâne  nemodificat,  adică  în  sumă  de
27.847,20mii lei

Cheltuieli  Secţiunea  de  Dezvoltare  –  total  buget  rămâne  nemodificat,  adică  în  sumă  de
50.130,20mii lei

Art.  2.  Aprobarea listei de investiții, Formular14, Anexă la buget.
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  Județului Bihor
- Primarul Municipiului Salonta
- Serviciul Economic
- Compartimentul de Audit
- Liceul Tehnologic nr.1 Salonta

            - Colegiul Național ''Teodor Neș''

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      Contrasemnează,
                           Horváth János                                              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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