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                                                                                            HOTĂRÂREA NR. 2 
                                                                       din 07.01.2019   

privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a deficitului secțiunii de funcționare 
și/sau dezvoltare  a  bugetului local al orașului Șimleu Silvaniei și a instituțiilor publice și activităților 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și aprobarea utilizării excedentului bugetului 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa publică în data de 7 
ianuarie  2019; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 107/2019 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, Raportul 
de specialitate nr. 108/2019 al Direcţiei Economice şi  Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 
 În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, 
inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe 
nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de 
instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările și 
completările ulterioare,  Ordinului M.F.P. nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 36 alin. 2 lit. 
b, alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

                                                                             HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a secțiunii de dezvoltare  a 
bugetului  local al Orașului Șimleu Silvaniei  în suma de 375.491,82 lei. 
 Art.2. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a secțiunii de funcționare a 
bugetului  activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Orașului Șimleu Silvaniei  în 
suma de 40.865,54 lei. 
 Art.3. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a secțiunii de funcționare a 
bugetului  activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Național ”Simion 
Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei   în suma de 2.515,27  lei. 
            Art.4. Se aprobă utilizarea de către  UAT Orașul Șimleu Silvaniei a excedentului anilor precedenți 

în sumă de 83.876,32 lei pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de funcționare a Bugetului institutiilor 
publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al orașului Șimleu Silvaniei. 
        Art.5. Se aprobă utilizarea de către  Spitalul Orășenesc „Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei a 
excedentului anilor precedenți în sumă de 208.929,77 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 
funcționare, precum și utilizarea sumei de 159.108,88 lei din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 
 



 Art.5. Se aprobă utilizarea de către Școala Gimnazială ”Bathory Istvan” a excedentului anilor 
precedenți în sumă de  3.020 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare a bugetului  
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii. 
 Art.6. Se aprobă utilizarea de către  Liceul Tehnologic ”Ioan Ossian” a excedentului anilor 
precedenți în sumă de  34.381,70 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare  a bugetului  
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii. 
 Art.7. Se aprobă utilizarea de către  Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” a excedentului anilor precedenți 
în sumă de 21.657,02 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare  a bugetului  activităților 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii. 
 Art.8. Se aprobă utilizarea de către  Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” a excedentului anilor 
precedenți în sumă de 7.565,29 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare  a bugetului  
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii. 
 Art.9. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.   
 Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Șimleu 
Silvaniei şi Direcţia Economică. 
            Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu : 

-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
-Direcţia Economică; 
-instituțiile publice prevăzute la art. 1 - 8; 
-Agenția Județeană a Finanţelor Publice Sălaj; 
-Serviciul Fiscal Orășenesc Şimleu Silvaniei; 
-Prefectul Judeţului Sălaj; 
-dosar hotărâri. 
 

 

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                    LAZAR IOAN-RADU                                                            SECRETAR DELEGAT,  
                                                  ALINA-MARIANA PETHO        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


