
                                                                      R  O  M  Â  N  I  A
                                                 J U D E Ţ U L  S Ă L A J
                                             ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI
                                                    CONSILIUL  LOCAL

                            

     HOTĂRÂREA nr.98
                                                                           din 29.10.2015                                                                         

 privind rectificarea bugetului local   pe anul 2015

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa ordinară în data de  29
octombrie  2015;

Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr.14305/2015  a  Primarului  oraşului  Șimleu  Silvaniei,
Raportul de specialitate  nr.14306/2015  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, HCL nr.14/2015 privind aprobarea  bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015 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 2015, atât la venituri cât şi la cheltuieli,  astfel:
SURSA A
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                                                                     - mii lei -
TOTAL VENITURI                                                                            _______          - 240
Capitolul 11.02 “Sume defalcate din TVA”.................................................... + 447,60
Subcapitolul 11.02.05 “ Sume defalcate din TVA pentru pentru finantarea cheltuielilor privind 
drumurile judetene si comunale“ ………............................................................. +447,60
Capitolul 37.02 “Transferuri voluntare altele decat subventiile”................ – 687,60
Subcapitolul 37.02.03 “ Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 
dezvoltare“ ……................................................................................................. – 687,60
TOTAL CHELTUIELI                                                                         ______        - 240
Capitolul 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe”................................. - 335
Paragraful 51.02.01.03 „Autoritati executive”
Titlul I Cheltuieli de personal …..………………………........................................ +155
Titlul II Bunuri si servicii …..………………………………..................................... - 490
Capitolul 67.02 “Cultura, recreere si religie”................................................... + 15
Paragraful 67.02.03.06”Case de cultura”
Titlul I Cheltuieli de personal ................................................................................. + 5
Paragraful 67.02.05.01”Sport”
Titlul XI Alte cheltuieli ........................................................................................... - 50



Paragraful 67.02.05.03”Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi”
Titlul II Bunuri si servicii …..………………………………....................................... - 50
Subcapitolul 67.02.50”Alte cheltuieli in domeniul culturii, recreerii si religiei”
Titlul II Bunuri si servicii …..………………………………....................................+ 110
Capitolul 70.02 “Locuinte servicii și dezvoltare publica”............................... + 80
Subcapitolul 70.02.50 „Alte servicii in domeniul locintelor serviciilor si dezvoltarii comunale”
Titlul II Bunuri si servicii …..………………………………....................................... +80

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                                                                        - mii lei-
TOTAL VENITURI                                                                           _________      +687,60
Capitolul 37.02 “Transferuri voluntare altele decat subventiile”................... +687,60
Subcapitolul 37.02.04 “ Varsaminte din sectiunea de functionare “..................... +687,60

TOTAL CHELTUIELI                                                                        _________    +687,60
          Capitolul 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe”...................................... +35
          Paragraful 51.02.01.03 „Autoritati executive”

Titlul X Active nefinanciare …..………………........................................................ +35
          Capitolul 65.02 “Invatamant”............................................................................... +75

Titlul X Active nefinanciare …..…………………………..….................................... +75
           Capitolul 66.02 “Sanatate”................................................................................... +30

Titlul X Active nefinanciare …..…………………………..…..................................... +30
Capitolul 67.02 “Cultura, recreere si religie”................................................... + 100
Paragraful 67.02.03.12”Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice”
Titlul X Active nefinanciare.................................................................................... +100
Capitolul 84.02 “Transporturi”........................................................................... +447,60
Subcapitolul 84.02.03.03 ”Strazi”
Titlul X Active nefinanciare …..……………………...…......................................... +447,60

Art.2. Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2015, astfel:
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                                                                           - mii lei-
TOTAL VENITURI                                                                       _________       + 365,16
Capitolul 41.07 “Alte operatiuni financiare”.....................................................+365,16
Subcapitolul 41.07.02.02 “ Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru
finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ 
teritoriale“............................................................................................................+ 365,16

                                                                                                                                        - mii lei-
TOTAL CHELTUIELI                                                                        _________  +365,16
Capitolul 74.07 “Protectia mediului”...............................................................+ 365,16
Paragraful 74.07.06“Canalizarea si tratarea apelor reziduale“
Titlul VIII Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile …............. +365,16.  

          Art.3. Se aprobă modificarea listei de investiții pe anul 2015  cu finanţare din bugetul local și a listei
obiectivelor de investiții pe anul 2015 finanțate din bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.      

Art.4.  Cu ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarul  oraşului  Șimleu
Silvaniei, Serviciul Urbanism şi Direcţia Economică.



       Art.5.  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.6. 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,
                      BEREK ȘTEFAN                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI, 

                                                    ELENA-MARIA MOCAN 
        
                                                                       

                            


	TOTAL VENITURI _______ - 240
	Titlul I Cheltuieli de personal …..………………………........................................ +155
	Titlul II Bunuri si servicii …..………………………………..................................... - 490
	Titlul II Bunuri si servicii …..………………………………....................................... - 50
	Titlul II Bunuri si servicii …..………………………………....................................... +80
	TOTAL VENITURI _________ +687,60
	TOTAL VENITURI _________ + 365,16

