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 J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

  ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 

    CONSILIUL LOCAL  

 
 

 

 

 HOTĂRÂREA NR.123 

                                                              din 31.10.2019                                                                      

 privind rectificarea bugetului local  pe anul 2019  
 

 

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

publică în  data de  31 octombrie 2019; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.17326/2019 a Primarului oraşului 

Şimleu Silvaniei, Raportul de specialitate nr.17327/2019 al Direcţiei Economice şi  

Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

servicii, comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 

 În baza prevederilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, HCL nr. 51/2019 privind 

aprobarea  bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi ale art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. 

a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul 139 alin. 2 lit. a și art. 196 alin.1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,  

                                                           HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019, atât la venituri cât și la 

cheltuieli, astfel:  

SURSA A 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

TOTAL VENITURI                                                                                      +1.164,85 

Capitolul 07.02 “Impozite si taxe pe proprietate”...................................…...... - 755 

Paragraful 07.02.01.01 “ Impozit pe cladiri persoane  fizice“................................ - 290 

Paragraful 07.02.01.02 “Impozit pe cladiri persoane  juridice“............................ + 210 

Paragraful 07.02.02.01 “Impozit pe terenuri persoane  fizice“............................... - 260 

Paragraful 07.02.02.02 “Impozit pe terenuri persoane  juridice“........................... - 220 

Paragraful 07.02.02.03 “Impozit pe terenul din extravilan“................................... - 195 

Capitolul 11.02 “Sume defalcate din T.V.A”....................................................+2.230 

Subcapitolul11.02.06 “ Sume defalcate din T.V.A pentru echilibrare“...............+ 2.230 

Capitolul 16.02 “Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de 

activitati.....................................................................................................…........ - 631 

Paragraful 16.02.02.01 “ Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane  

fizice“.......................................................................................................…......... . - 388 

Paragraful 16.02.02.02 “ Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane  

juridice“................................................................................................................. . - 243 

Capitolul 30.02 “Venituri din proprietate”..............................................…........ - 50 

Subcapitolul 30.02.05.30 “ Venituri din concesiuni si inchirieri“................…........ - 50 

Capitolul 35.02 “Amenzi, penalități și confiscări”.............................…....+1.885,85 

Paragraful 35.02.01.02 “ Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate“ …. + 1.885,85 

Capitolul 37.02 “Transferuri voluntare altele decat subventiile”.................. -1.515 



Subcapitolul 37.02.03 “ Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 

sectiunii de dezvoltare“ ……............................................................................... -1.515 

 

TOTAL CHELTUIELI                                                                                  +1.164,85 

Capitolul 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe”..................................... +100 

Paragraful 51.02.01.03”Autoritati publice” 

Titlul II Bunuri si servicii …..…………………………....……............................ +100 

Capitolul 65.02 “Invatamant”.............................................................................+ 170 

Subcapitolul 65.02.50“ Alte cheltuieli in domeniul invatamantului“  

Titlul II Bunuri si servicii …….............................................................................. +170 

Capitolul 67.02 “Cultura, recreere si religie”.................................................... + 250 

Paragraful 67.02.05.03”Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi” 

Titlul II Bunuri si servicii …..…………………………....…….................…....... +250 

Capitolul 70.02 “Locuinte, servicii, dezvoltare publica”................................... +200 

Subcapitolul 70.02.06 ”Iluminat public si electrificari rurale” 

Titlul II Bunuri si servicii …..…………………………....……........…............... + 200 

Capitolul 74.02 “Protectia mediului”..........................................................….....+200 

Subcapitolul 74.02.05.01”Salubritate” 

Titlul II Bunuri si servicii …..…………………………....……........…............... + 200 

Capitolul 84.02 “Transporturi”...................................................................... +244,85 

Paragraful 84.02.03.03”Strazi” 

Titlul II Bunuri si servicii …..…………………………....……........…............... + 300 

Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ……... - 55,15 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

                                                                                                                 - mii lei-

TOTAL VENITURI                                                                                                                 +1.515 

Capitolul 37.02 “Transferuri voluntare altele decat subventiile”............…..+1.515 

Subcapitolul 37.02.04 “ Varsaminte din sectiunea de functionare “................... + 1.515 

 

TOTAL CHELTUIELI                                                                                       +1.515 

Capitolul 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe”.........................…....... + 100 

Paragraful 51.02.01.03”Autoritati publice” 

Titlul XII Active nefinanciare …..…......……………...…......................….......... + 100 

Capitolul 67.02 “Cultura, recreere si religie”..................................................... +320 

Paragraful 67.02.05.03 ”Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi” 

Titlul X Active nefinanciare …..……………………...….............….......…........ + 300 

Paragraful 67.02.50”Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei” 

Titlul XII Active nefinanciare …..…………………...…........................................ + 20 

Capitolul 70.02 “Locuinte, servicii, dezvoltare publica”................................... +350 

Subcapitolul 70.02.06 ”Iluminat public si electrificari rurale” 

Titlul XII Active nefinanciare …..…………………...…....................................... +100 

Subcapitolul 70.02.50 ”Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 

comunale” 

Titlul XII Active nefinanciare …..…………………...…........................................+250 

Capitolul 74.02 “Protectia mediului”..........................................................….....+500 

Subcapitolul 74.02.06”Canalizarea si tratarea apelor reziduale” 

Titlul XII Active nefinanciare …..…………………...…....................................... +500 

Capitolul 84.02 “Transporturi”........................................................................... +245 

Paragraful 84.02.03.03”Strazi” 

Titlul XII Active nefinanciare …..…………………...….....................….............. +245 



 

Art.2.Se aprobă modificarea listei de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală 

din bugetul local, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.   

        Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.   

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

oraşului Șimleu Silvaniei şi Direcţia Economică. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

    - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 

    - Prefectul Județului Sălaj; 

    - Direcţia Economică; 

    - Agenția Județeană a Finanțelor Publice Sălaj; 

                      - Serviciul Fiscal Orășenesc Șimleu Silvaniei; 

                      - Trezoreria oraşului Şimleu Silvaniei; 

                      - dosar hotărâri. 

 
  

 

  

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 

                LAZAR IOAN-RADU                      SECRETAR GENERAL DELEGAT,  

                             ALINA-MARIANA PETHO 

 

 



 


	TOTAL VENITURI                                                                                      +1.164,85

