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J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 

                                                         HOTĂRÂREA NR.91                                                                
          din 16.12.2009            

    privind rectificarea bugetului local pe anul 2009 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa 
extraordinară în data de  16 decembrie 2009 ; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr.12438/2009 a Primarului oraşului,  
Raportul de specialitate nr.12439/2009 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.1531/2009, HCL nr.14/2009 privind aprobarea 
bugetului local pe anul 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. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2009, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli,  astfel : 

       -mii lei- 
 

TOTAL VENITURI                                                                                  + 229,7 
          Capitolul 11.02 “Sume defalcate din T.V.A”……………….…......……+180 

Subcapitolul 11.02.06 “Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrare”…………………………………………………..……...…......+180 
Capitolul 34.02 “Transferuri”……………………………………...…….+49,70 
Subcapitolul 34.02.02 “Taxe extrajudiciare de timbru” ..…….……...…….+49,70 

TOTAL CHELTUIELI     
                                                                                                                 +229,7 

Capitolul 65.02”Învăţământ” 
Titlul II Bunuri si servicii…..……………………………………………......+3 
          Primaria Simleu ……………………………………………….….......+3 
Titlul IX Asistenta sociala…..……………………………………………...+46,7 
          Primaria Simleu ……………………………………………….….... +46,7 

  Titlul X Active nefinanciare ……………………...……………………….+180 
Scoala Gimnaziala “Silvania”…………………………………..…...+40 
Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”………………………….………….+100 
Colegiul National “Simion Barnutiu”………….……………….…...+40 

 
 
 



 Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiţii pe anul 2009, conform anexei 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, 
       BEREK STEFAN                                  SECRETARUL ORAŞULUI,  
                   ELENA-MARIA MOCAN  
       
     
 


