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                                                            HOTĂRÂREA NR. 120                                                          
                                                                        din 20.12.2016
                                        privind rectificarea bugetului local  pe anul 2016

Consiliul Local al oraşului  Şimleu Silvaniei, judeţul  Sălaj, întrunit în şedinţa ordinară în data de  20
decembrie 2016;

Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr.  17131/2016  a  Primarului  oraşului  Șimleu  Silvaniei,
Raportul  de  specialitate  nr.  17132/2016  al  Direcţiei  Economice  şi  Avizul  Comisiei   pentru  programe de
dezvoltare economică şi 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.  339/2015 a bugetului de stat pe anul  2016, HCL nr. 6/2016 privind aprobarea  bugetului
local şi a bugetului  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul
2016 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, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, 

         HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016, atât la venituri cât şi la cheltuieli,  astfel:
SURSA A                                                                                                                             - mii lei - 

           TOTAL VENITURI                                                                                                                 - 135,85
Capitolul 07.02 “Impozite si taxe pe proprietate”............................................................ - 379
Paragraful 07.02.01.01 “ Impozit pe cladiri persoane  fizice“................................................ - 122
Paragraful 07.02.01.02 “Impozit pe cladiri persoane  juridice“............................. ….............- 130
Paragraful 07.02.02.01 “Impozit pe terenuri persoane  fizice“................................................ - 41
Paragraful 07.02.02.02 “Impozit pe terenuri persoane  juridice“............................................. - 43
Paragraful 07.02.02.03 “Impozit pe terenul din extravilan“...................................................... - 43
Capitolul 11.02 “Sume defalcate din TVA”......................................................................... + 32,15
Subcapitolul 11.02.06 ”Sume defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetului” .....................+32,15
Capitolul 16.02 “Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati...............- 14
Paragraful 16.02.02.01 “ Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane  fizice“........- 21
Paragraful 16.02.02.02 “ Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane  juridice“.... + 7
Capitolul 30.02 “Venituri din proprietate”.............................................................................. +5
Subcapitolul 30.02.05.30 “ Venituri din concesiuni si inchirieri“................................................. +5
Capitolul 37.02 “Transferuri voluntare altele decat subventiile”..................................... +220
Subcapitolul 37.02.03 “ Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii 

            de dezvoltare“......................................................................................................................... +220
TOTAL CHELTUIELI                                                                                                                -135,85

            Capitolul 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe”............................................................ 0
            Paragraful 51.02.01.03”Autoritati publice”
            Titlul II Bunuri si servicii …..…………………………....……........................................................... 0
            Alineatul 200101 …..................................................................................................................... +2
            Alineatul 200105 …...................................................................................................................... -8



            Alineatul 200106…...................................................................................................................... +6
            Capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie”............................................................................ 0
            Paragraful 67.02.05.03”Întreținere grădini publice, parcuri, baze sportive ”
            Titlul II Bunuri și servicii …..……………………...…...................................................................... 0
            Alineatul 200109 …..................................................................................................................... -2
            Alineatul 200530 ….................................................................................................................... +2
            Capitolul 68.02 “Asigurari si asistenta sociala”...................................................................... 0
            Paragraful 68.02.50”Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale”
            Titlul II Bunuri și servicii …......................................................................................................... -10
            Alineatul 203030…..................................................................................................................... -10
            Titlul X Alte cheltuieli.................................................................................................................. +10
            Articolul 59.11…......................................................................................................................... +10
            Capitolul 70.02 “Locuinte, servicii, dezvoltare publica”..................................................... - 135,85
            Subcapitolul 70.02.06 ”Iluminat public si electrificari rurale”
            Titlul II Bunuri si servicii …..…………………………....……...................................................... - 135,85
            SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                                                                                            - mii lei -

TOTAL VENITURI                                                                                                                    -220
Capitolul 37.02 “Transferuri voluntare altele decat subventiile”.................................... -  220
Subcapitolul 37.02.04 “ Varsaminte din sectiunea de functionare “........................................ - 220

            TOTAL CHELTUIELI                                                                                                                -220
            Capitolul 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe”....................................................... - 74
            Paragraful 51.02.01.03”Autoritati publice”
            Titlul X Active nefinanciare …..……………………...…............................................................. - 74
            Capitolul 66.02 “Sanatate”.................................................................................................. - 158
            Paragraful 66.02.06.01 ”Spitale generale”
            Titlul X Active nefinanciare …..……………………...…........................................................... - 158
            Capitolul 70.02 “Locuinte, servicii, dezvoltare publica”................................................... +  5
            Subcapitolul 70.02.50 ”Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale” 
            Titlul X Active nefinanciare …..……………………...…..............................................................  +5
            Capitolul 84.02 “Transporturi”............................................................................................... + 7
            Subcapitolul 84.02.03.01”Drumuri si poduri”
            Titlul X Active nefinanciare …..……………………...…............................................................... +7

        Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiții pe anul 2016 cu finanţare din bugetul local, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.      
           Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Șimleu Silvaniei,
Serviciul Urbanism și Direcţia Economică.
       Art.4.  Prezenta hotărâre poate fi  atacată  la  Tribunalul  Sălaj,  în  conformitate cu prevederile  Legii
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
             Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei;
-Direcţia Economică;
-Prefectul Judeţului Sălaj;

                        -A.J.F.P. Sălaj;
                        -Serviciul Fiscal Orășenesc Șimleu Silvaniei;

            -dosar hotărâri.  
    
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                       VIDA JANOS-ANTAL                                                        SECRETAR DELEGAT, 

                                              ALINA-MARIANA PETHO
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