
                                               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.88 

                                                             din 26.11.2009 
privind rectificarea bugetului local şi al bugetului activităţilor autofinanţate  

pe anul 2009 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa 
ordinară în data de  26.11.2009 ; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 11817/25.11.2009 a Primarului oraşului,  
Raportul de specialitate nr.11818/25.11.2009 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 finantele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare,  Legii nr.18/2009 privind aprobarea bugetului de 
stat pe anul 2009, Hotărârii Guvernului nr.1255/2009, Hotărârii Guvernului 
nr.1307/2009, O.U.G 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si 
reglementarea  unor masuri financiar-fiscale,  HCL nr.14/2009 privind aprobarea 
bugetului local pe anul 2009, Hotărârii Consiliului Judetean nr.115/2009 şi ale art.36 
alin.2 lit.b, alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modifcările şi completările ulterioare,  
 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.(1)Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2009, atât la venituri cât şi 
la cheltuieli,  astfel : 

       -mii lei- 
TOTAL VENITURI                           ____________________    ___       +267,05 
Capitolul 07.02 “Impozite si taxe pe proprietate”…………………….…..+64,58 
Subcapitolul 07.02.03 “Taxe judiciare de timbru”…………..…….……....... +64,58 

          Capitolul 11.02 “Sume defalcate din T.V.A”……………….……….....…+199,97 
Subcapitolul 11.02.01 “Sume defalcate din TVA destinate programului  privind 
acordarea de produse de panificatie”…………………..…………...……...... +44,97 
Subcapitolul 11.02.06 “Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrare”……………………………..………………………..……...…...... +100 
Subcapitolul 11.02.07 “Sume defalcate din TVA pentru 
infrastructura”……………………………..…………………..……...……........ +55 
Capitolul 37.02. 
“Transferuri”………………………….………………………………...…....+2,50 
Subcapitolul 37.02.01 “Donatii si sponsorizari” ..…………………..…...…....+2,50 



 
 
 
TOTAL CHELTUIELI________________________________________+267,05 
Capitolul 51.02 “Autoritati executive” ………………...…………….…... +31,38 
Titlul II Bunuri si servicii…..……………………………………..……….... +25 
Titlul X Active nefinanciare ……………………...……………………..…...+13 
Titlul XVII Plati din anii precedenti …………………………………….....…..-6,62 
Capitolul 65.02 “Invatamant” ……………..…....……..…...………..….... +79,17 
Titlul II Bunuri si servicii…..…………………………………………..…...+125,47 
          Primaria Simleu …………………………………... + 104,97 

Gradinita nr.3 ……………………………………….…+5 
Scoala Gimnaziala “Silvania”………………………... +2,5 
Scoala Gimnaziala “Horea”…………………………... +5 
Scoala cu predare in lb. “Bathory Istvan”…………..... +3 
Gr. Sc. “I. Ossian“………………………………….… +5 

Titlul XVII Plati din anii precedenti ……………………………………...…..-46,30 
Capitolul 68.02 “Asigurari si asistenta sociala” …………………………. +87,5 
Titlul II Bunuri si servicii…..…………………………………………..…....+108 
Titlul XVII Plati din anii precedenti ………………………..………….....…..-20,50 
Capitolul 74.02 “Protectia mediului” …………………………………..….+69 
Subcapitolul 74.02.06”Canalizarea si tratarea apelor reziduale” 

   Titlul X Active nefinanciare ……………………...……………………...…..+69 
Capitolul 84.02 “Transporturi”  
Subcapitolul 84.02.03.02”Strazi” 
Titlul II Bunuri si servicii…..……………..…………………………….........+13,50 
Titlul XVII Plati din anii precedenti …………………..………..………...….-13,50. 
 
(2)Se aprobă modificarea listei de investiţii pe anul 2009, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2009, atât la 

venituri cât şi la cheltuieli,  astfel : 
       -mii lei- 

TOTAL VENITURI                           ____________________    ______       +228 
Capitolul 33.15 “Venituri din prestari servicii”…………………….……....+178 
Subcapitolul 33.15.14 “Contributia elevilor pentru internate, cantine”…….… +178 

          Capitolul 36.15 “Diverse venituri”……………….…..………………..………+50 
Subcapitolul 36.15.50 “Alte venituri”……………………….…………..…....... +50 
 
TOTAL CHELTUIELI__________________________________________+228 
Capitolul 65.15 “Invatamant” ……………..…....……..…...………….….... +178 
Titlul II Bunuri si servicii…..………………………………………………......+178 
Capitolul 70.15 “Locuinte, servicii, dezvoltare publica” …………..………. +50 
Titlul I Cheltuieli de personal………………………………………....………....+20 
Titlul II Bunuri si servicii…..……………………………………………..…......+30 



 
 

 
          Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului, Viceprimarul oraşului, Serviciul urbanism şi Biroul buget, finanţe, contabilitate, 
salarizare. 
 
          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; 
  -Dosar hotărâri. 
 
 
PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 
       BEREK STEFAN                                  SECRETARUL ORAŞULUI,  
                    ELENA-MARIA MOCAN  
       
                                                                          
 


