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Privind aprobarea rectificirii bugetului local al oraqului
2OL9 cu suma de 27O mii lei, atit la partea de venituri cdt Ei la partea de
cheltuieli, bugetul local al oragului $tei, rectificat, va fi de 2O.5OL,72 rnii
lei.

La inifiativa primarului oraEului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
AvAnd in vedere referatul inregistrat la nr. 3507 l2OI9 intocmit
de d-na Lolea Elena, Eef Serviciu Financiar - Contabil din Primdria oragului $tei,
prin care propune aprobarea rectificdrii bugetului local al oraEului $tei pe anul

2OIg cu suma de 27O mu Ier, atAt la partea de venituri cAt gi la partea de
cheltuieli, bugetul local al oragului $tei, rectificat, va fi de 20.501',72 mrilei.
Ydzand, HotArArea Consiliului Judelean Bihor nr. 102 din 30.07.20L9 prrn
care ni s-a repartizat suma de 27O mii lei,
linAnd cont de prevederile Legii nr. 27312006 privind finanfele pubiice
locale, cu modificArile Ei completarile ultertoare;
LuAnd rn considerare prevederile Legii nr. 15312017 priuind salanzarea
unuitard. in domeniul bugetar,
in temeiul art. I29, alin (l), alin. (2), lit. b) Ei alin. (4), lit. a), art. 139,
alin.l gi alin. 3, lit. a) gi ale art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanla de urgenla nr.
57 din 3 iulie 2OI9 privind Codul administratiu.

Consiliul Local al oraqului $tei,

HOTANA$tB:
-

Se aprobd. rectilicarea bugetului local al oraEului $tei pe anul 2OI9

cu srrma d,e 27O mii lei, atAt la partea de venituri cAt 5i la partea de cheltuieli,

bugetul local al oraEului $tei, rectificat, va fi de 2O.5OL,72 rnnler.
Art. 2 - Se aproba deblocarea sumei de L52,95 mii lei din for-rdul de
rezervd. aflat la dispozilia Consiliului local, valoarea totala a acestui fond fiind Ia
inceputul anului 2OI9 de 152,95 mii lei.
- Se aprobS, rectificarea bugetului iocal al oraqului $tei pe anul 2019,
sectiunea d.e funcfionarq atat la partea de venituri cAt qi la partea de
cheltuieli, bugetul rectificat fiind in sumd de 1O.031,83 mii lei, conform ANEXEI

nr.

1.

Art. 4 - Se aproba rectificarea bugetului local al oragului $tei pe anul 2OI8,
sectiunea de dezvoltare, atdt la partea de venituri cAt qi la partea de cheltuieli,
bugetul rectificat fiind in sumd de 10.469,89 mii lei, conform ANEXEI nr. 1.

Art. 5 - Se aproba lista obiectivelor de investilii pe anul 2OI9,

conform

ANEXEI nr.2

Se aprobd. rectificarea bugetului activitdlilor autofinanlate pe anul
2OIg ta Spitatul ord.genesc $tei cu suma de 120 mii lei, atAt ta partea de venituri
cAt Ei la partea de cheltuieli, bugetul rectificat fiind in sumd. de 1O.8O9'4O mii

Art. 6 -

lei.

- Anexele nr. 1 ;i 2 fac parte integrantd din prezenta hotd,rAre,
Art. 8 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezenter hotarAri
Art. 7

se

incredinf eazd. primarul ora;ului $tei Ei Serviciul Contabilitate, Buget Finanle,
Irnpozite gi Taxe Locale din cadrul Primd,riei oraqului $tei.
Art. 9 - Prezenta hotdrare se comunicd- cu:
- Institufia Prefectului - judelul Bihor;
- Primarul Oragului $tei;
- Serviciul Financiar - Contabil din cadrul Primdriei
oraEului $tei;
- Consiliul Judegean Bihor;
- AJFP Bihor;
- Un exemplar la dosarul cu hotarAri.
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