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         HOTĂRÂREA NR.89                                                           

                                                               din 28.12.2011 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 

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

extraordinară în data de 28 decembrie 2011; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr.13501/2011 a Primarului oraşului,  Raportul de 
specialitate nr.13502/2011 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 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 2011, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli,  astfel: 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                                                          - mii lei-                          
TOTAL VENITURI                                                                  __ _ ________0 
Capitolul 07.02 “Impozite si taxe pe proprietate”  
Paragraful 07.02.01.01 “ Impozit pe cladiri de la persoane  fizice“.................+11 
Paragraful 07.02.01.02 “ Impozit pe cladiri de la persoane  juridice“...............- 4 
Paragraful 07.02.02.01 “ Impozit pe teren de la persoane  fizice“.....................+4 
Paragraful 07.02.02.02 “ Impozit pe teren de la persoane  juridice“................- 4,5 

          Paragraful 07.02.02.03 “ Impozit pe terenul extravilan“....................................+6 
            Subcapitolul 07.02.03 “ Taxe judiciare de timbru“........................................ – 12,5 

Capitolul 16.02 “Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati” 
Paragraful 16.02.02.01 “ Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane  
fizice“.................................................................................................................+ 32 
Paragraful 16.02.02.02 “ Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane  
juridice“..............................................................................................................- 10 
Subcapitolul 16.02.50 “ Alte taxe pe utilizarea bunurilor“............................... - 22 
Capitolul 30.02 “Venituri din proprietate”.................................................. +14 
Subcapitolul 30.02.05 “ Venituri din concesiuni si inchirieri”..........................+10 
Subcapitolul 30.02.50 “ Alte venituri din proprietate”........................................+4 
Capitolul 35.02 “Amenzi, penalitati si confiscari”..................................... -12,3 
Subcapitolul 35.02.01 “Venituri din amenzi”...................................................-12,3 
Capitolul 37.02 “Transferuri voluntare altele decat subventiile”............... -1,7 



Subcapitolul 37.02.03 “Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 
sectiunii de dezvoltare”.......................................................................................-1,7 
 
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                                                         - mii lei-                                                                 
TOTAL VENITURI                                                              _  __ _____  +303,34 
Capitolul 39.02 “Venituri din valorificarea unor bunuri”.........................+1,3 
Subcapitolul 39.02.03 “ Venituri din vanzarea locuintelor”............................+1,3 
Capitolul 37.02 “Transferuri voluntare altele decat subventiile”............ +1,7 
Subcapitolul 37.02.04 “Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 
sectiunii de dezvoltare”....................................................................................+1,7 
Capitolul 42.02 “Subventii de la bugetul de stat”...................................+300,34 
Subcapitolul 42.02.09 “ Finantarea programului de pietruire a 
drumurilor”..................................................................................................+300,34                                       

          TOTAL CHELTUIELI                                                                           +303,34 
Capitolul 70.02 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”............................+3 
Paragraful 70.02.06 ”Iluminat public si electrificari rurale” 
Titlul X Active nefinanciare …..………………………………........................+3 
Capitolul 84.02 “Transporturi”..............................................................+300,34 
Paragraful 84.02.03.01 ”Drumuri si poduri” 
Titlul X Active nefinanciare …..………………………………................+300,34.  
   
Art.2.Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare pentru anul 2011 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului, 
Serviciul Urbanism şi 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; 
  -Dosar hotărâri.                                   
      
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               CONTRASEMNEAZĂ, 
       LAZAR IOAN-RADU                                             SECRETARUL ORAŞULUI,  
                  ELENA-MARIA MOCAN  
    
     


