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                                                                    HOTĂRÂREA NR. 51                                               
                                                                       din 18.04.2019 

privind aprobarea  bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 

 

 
Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de  

18 aprilie 2019; 

Având în vedere anunţul prin care s-a publicat proiectul bugetului local şi bugetul instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, la care nu au fost 
formulate propuneri sau sugestii în scris, Expunerea  de motive nr. 4473/2019 a Primarului oraşului 
Şimleu Silvaniei, Raportul de specialitate nr. 4474/2019 al Direcţiei Economice şi  Avizul Comisiei 
pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură a 
Consiliului Local; 

În baza prevederilor art. 4 lit. b şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat 
pe anul 2019, art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi 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 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

             HOTĂRĂŞTE: 

          Art.1.(1) Se aprobă bugetul local  pe anul 2019 în suma de  60.330,00 mii lei la venituri, 
detaliat pe capitole şi subcapitole şi în suma de 60.380,00 mii lei la cheltuieli, detaliat pe capitole, 
titluri,  articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, din care:  

- secţiunea de funcţionare – în suma de  19.922,70 mii lei la venituri şi în suma de   
19.922,70  mii lei la cheltuieli 

- secţiunea de dezvoltare  – în suma de  40.407,30 mii lei la venituri şi în suma de     
40.457,30 mii lei la cheltuieli. 

       (2) Bugetul local pe anul 2019, detaliat pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole 
şi paragrafe menţionat la alin. 1  este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

          Art.2. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019 finanţate din bugetul local, conform 
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

        Art.3.(1) Se aprobă bugetul  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2019 în suma de 32.454,50 mii lei la venituri, detaliat pe capitole şi 
subcapitole şi în suma de 32.454,50 mii lei la cheltuieli, detaliat pe capitole, titluri,  articole de 
cheltuieli, subcapitole şi paragrafe,din care:  



     - secţiunea de funcţionare – în suma de   31.882,50 mii lei la venituri şi în suma de   
31.882,50 mii  lei la cheltuieli 

       - secţiunea de dezvoltare  – în suma de 572,00 mii lei la venituri şi în suma de 572,00 
mii lei la cheltuieli.  

      (2) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
pe anul 2019, detaliat pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe menţionat la 
alin. 1  este prevăzut  în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019 finanţate din bugetul instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform anexei nr. 4 la prezenta 
hotărâre. 

 Art.5. Se aprobă utilizarea sumei de 50 mii lei din excedentul bugetului local al anilor 
precedenti pentru acoperirea  cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local.  

 Art.6. Anexele nr. 1 – 4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.7. Prezenta hotărâre poate fi atacată  în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei, Direcţia Economică, Serviciul urbanism, compartimentele, birourile, serviciile din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi instituţiile publice  din subordinea Consiliului Local. 

 Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

• Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 

• Prefectul Judeţului Sălaj; 

• Direcţia Economică; 

• Serviciul urbanism; 

• Agenția Județeană a Finanțelor Publice Sălaj; 

• Serviciul Fiscal Orășenesc Șimleu Silvaniei; 

• Trezoreria oraşului Şimleu Silvaniei; 

• dosarul şedinţei; 

• dosar hotărâri. 
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