ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe
anul 2009
Analizând Raportul nr. 37557 din 08 aprilie 2009 întocmit de către Direcţia Economică,
prin care se propune aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului
Oradea pe anul 2009.
Ţinând seama de faptul că Proiectul bugetului consolidat al municipiului Oradea a fost
supus dezbaterii publice începând cu data de 23 martie 2009, fiind prezentat presei, postat pe
site-ul instituţiei şi afişat la sediul instituţiei.
Ţinând cont de dispoziţiile Legii bugetului de stat nr. 18/2009,
Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local,
În baza art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi ale art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
hotărăşte:
Art.1. Bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2009 se stabileşte la venituri în
sumă de 668.338.790 lei iar la cheltuieli în sumă de 677.540.790 lei.
Art.2. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2009, conform
clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel:
• Bugetul local:
- la venituri:
509.532.360 lei
Venituri proprii
227.062.000
Prelevări buget de stat
282.470.360
- la cheltuieli:
509.532.360 lei
ocheltuieli operaţionale:
340.345.860
ocheltuieli de investiţii:
169.186.500
•

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din
bugetul local:
- la venituri:
15.032.100 lei
* Unitati de invatamant
12.487.100
* Casa de cultura
122.000
* Direcţia de Evidenta
23.000
Informatica a Persoanelor
* CSM Oradea
2.250.000
* AIO - activitatea de păşunat
100.000
* Cantina sociala
50.000
- la cheltuieli:
15.032.100 lei

•

Bugetul împrumuturilor interne şi externe:
- la venituri:
- la cheltuieli: - investiţii

•

101.383.000 lei
101.383.000 lei

Bugetul fondurilor externe nerambursabile:
- la venituri:
- la cheltuieli:

39.849.830 lei
39.849.830 lei
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•

Bugetul de venituri si cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local:
- la venituri:
Tx speciale
BS - Lucrări de amenajare Centru
social de urgenta pentru persoane
fără adăpost -Str. Digului nr.6 Oradea
BS - Finanţare MMGA - Amenajare
parc dendrologic in Şanţul Cetăţii
Oradea
BS – Bunuri si servicii Centru social
de urgenta pentru persoane fara
adăpost -Str. Digului nr.6 Oradea
- la cheltuieli:
- cheltuieli operaţionale
- cheltuieli de investiţii

2.541.500 lei
1.000.000
478.500

933.000

130.000

11.743.500 lei
1.130.000
10.613.500

Art.3. Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 668.338.790 lei
sunt detaliate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.4.(1) Cheltuielile bugetului local în sumă de 677.540.790 lei structurate astfel:
- cheltuieli operaţionale
356.374.660 lei
- cheltuieli cu investiţiile
321.166.130 lei
(2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexele 2 şi 3
la prezenta hotărâre. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole şi
alineate este cuprinsă în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă programul de investiţii publice al Municipiului Oradea cuprins în anexa nr. 3
la prezenta hotărâre.
(4) Pachetul de servicii sociale pentru persoane de vârsta a III-a constă în acordarea unui
tichet valoric pentru hrană, în limita a 100 lei/an/persoană, inclusiv TVA, pentru pensionarii care
în luna decembrie 2008 au o pensie lunară de până la 300 lei, inclusiv, în limita creditelor
bugetare aprobate cu această destinaţie – 375.000 lei.
(5) Numărul maxim de posturi, în limita căruia se decontează cheltuielile de personal
aferente asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav însoţitorilor persoanelor cu
handicap (defavorizate) se stabileşte pentru anul 2009 la 1.300 posturi.
(6) Subvenţionarea cheltuielilor materiale pentru RA OTL începând cu luna aprilie 2009 se
stabileşte la un procent de 53% din totalul cheltuielilor materiale şi în limita maximă a alocaţiilor
bugetare stabilite, respectiv suma de 10.000.000 lei. Pentru perioada ianuarie-martie 2009,
procentul din totalul cheltuielilor materiale aplicat pentru calculul alocaţiilor sub forma subvenţiilor
este cel aprobat pentru exerciţiul bugetar al anului 2008.
(7) Valoarea abonamentului lunar care se decontează în anul 2009 pentru transportul în
comun de călători în situaţia persoanelor ale căror cheltuieli de transport se subvenţionează în
procent de 100% este de 12 lei/lună valabil pe toate liniile de transport.
(8) Contravaloarea serviciilor de transport în comun de călători menţionate la alin. (7) din
prezenta hotărâre se decontează către RA OTL lunar, în funcţie de abonamentele efectiv
eliberate. Ca excepţie, pentru lunile ianuarie-aprilie 2009, decontarea abonamentelor se va face
la nivelul valorii aprobate pentru anul 2008.
(9) Se interzice ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul local să încheie în cursul
anului 2009 contracte care să afecteze angajamente multianuale, fără aprobarea prealabilă a
Consiliului Local al Municipiului Oradea
(10) Se aprobă alocarea creditelor bugetare aferente programelor nerambursabile
derulate de cultele religioase în anul 2009, suma de 649.500 lei, după criteriul apartenenţei
populaţiei la cultele religioase, după cum urmează:
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CULTUL
Cult ortodox
Cult reformat
Cult romano-catolic
Cult penticostal
Cult baptist
Cult greco-catolic
Cult lutheran
Cult unitarian
Cult mozaic
Alte culte+pers.fara religie
Proiecte an 2008
TOTAL

POPULATIA –
apartenenţă la cult
conform recensământ
122.100
34.000
23.500
9.570
7.500
6.900
310
250
180
2.304
206.614

PROCENT
IN TOTAL
POPULATIE
59,09%
16,45%
11,37%
4,63%
3,63%
3,34%
0,15%
0,12%
0,09%
1,13%
100,00%

RON
REPARTIZARE
SUME CF.
PROCENTULUI
354.540
98.700
68.220
27.780
21.780
20.040
900
720
540
6.780
49.500
649.500

(12) Se aprobă alocarea din creditele bugetare aferente Capitolul 51 – Autorităţi publice a
sumei de 1.291.260 lei, în favoarea Universităţii din Oradea, reprezentând datorii către bugetul
de stat aferente suprafeţei de 121 ha destinate Parcului Industrial Eurobussines. Universitatea
din Oradea a preluat prin absorţie întregul patrimoniu al Staţiunii de Cercetare „Pomicola” din
Oradea costând dintr-un teren în suprafaţă de 147 ha, clădiri şi datorii către bugetul de stat în
sumă de 1.568.722 lei, Municipiului Oradea revenindu-i ulterior 121 ha din suprafaţa menţionată
şi o cotă parte din datorii.
Art.5.(1) Se aprobă bugetul Primăriei Municipiului Oradea în valoare totală de
249.373.590 lei, structurat astfel:
PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
10.600.000
Cheltuieli de personal
10.600.000
Primăria Municipiului Oradea
Bunuri si servicii
7.570.000
7.570.000
Primaria Municipiului Oradea
Sport+cultura
1.800.000
1.800.000
CS FC Bihor Oradea
Finantari progr culturale, mediu, sportive,
etc
1.748.000
649.500
culte
cultura
309.000
230.680
tineret
58.200
mediu
70.020
euroregiunea
granturi invatamant - parteneriat ISJ
127.900
olimpiada
100.000
fundaţia protej monum istorice
202.700
sportive
Servicii publice
53.953.500
8.500.000
- salubritate
- iluminat - Anexa nr. 2.1.
4.500.000
3.253.500
- spatii verzi - Anexa nr. 2.1.
24.000.000
- reparaţii drumuri - Anexa nr. 2.2.
- alte acţiuni gospodăreşti - Anexa nr.
1.300.000
2.1.
2.400.000
- subv RA PAS - Anexa nr. 2.1.
10.000.000
- subv OTL funcţionare
Datoria publica
17.000.000
5.000.000
- rambursări rate
12.000.000
- dobânzi
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Asistenta sociala
- subv CET 11.183.960 Bug Local
Fd garantare+rezerva CAO
Altele
- cotizaţie ZMO
- cotizaţie APAREGIO
- SOS DOGS
- fond de rezerva cofinanţări
- protecţie civila
- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent
Fd.neramb.-bunuri si servicii
Investiţii
TOTAL

34.200.000
34.200.000
2.220.000
1.833.410
1.133.410
180.000
50.000
1.000.000
20.000
-550.000
100.000
118.348.680
249.373.590

(2) Se aprobă bugetul Administraţia Imobiliară Oradea în valoare totală de 47.963.950
lei, structurat astfel:
AMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA
100.000
Activităţi autofinanţate
* AIO - activitatea de păşunat
100.000
Cheltuieli de personal
4.400.000
4.400.000
AIO
Bunuri si servicii
7.500.000
7.500.000
AIO
INVATAMANT
8.910.000
8.910.000
bunuri si servicii
SANATATE
252.500
126.000
Utilitati Creşa
25.500
Centrul de Transfuzii
101.000
Reparaţii clădiri dispensare si spitale AIO
Sport+cultura
2.641.000
1.627.750
Intretinere baze sportive - AIO
1.013.250
Intretinere Cetatea Oradea+Orasel
Investiţii
24.160.450
TOTAL
47.963.950
(3) Se aprobă bugetul Administraţia Socială Comunitară Oradea în valoare totală de
39.562.500 lei, structurat astfel:
ADMIN SOCIALA COMUNITARA ORADEA
50.000
Activităţi autofinanţate
* Cantina sociala
50.000
Fonduri neramb.ASCO
93.500
Centrul de urgenta MMFES
130.000
Cheltuieli de personal
4.570.000
2.100.000
ASCO
0
Centrul Cuore
410.000
Centrul de zi protecţia copil
40.000
Centrul de urgenta MMFES
Căminul de bătrâni
350.000
1.540.000
Creşa Oradea
88.000
Cantina
Bunuri si servicii
4.917.000
2.474.000
ASCO
0
Centrul Cuore
390.000
Centrul de zi protecţia copil
31.000
Centrul de urgenta MMFES
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Căminul de bătrâni
Creşa Oradea
Cantina
Asistenta sociala
- acţiuni sociale ASCO
- salarii insotitori pers handicap
- Transferuri privind contributia de
sanatate pt.persoanele beneficiare de ajutor
social
- ajut, îndemn, etc
- asoc si fundaţii
- subv tarife OTL - tarife
Investiţii
TOTAL

390.000
1.516.000
158.000
28.674.000
19.374.000
14.286.000

46.000
4.842.000
200.000
9.300.000
1.351.500
39.786.000

(4) Se aprobă bugetul Unităţilor de Învăţământ în valoare totală de 143.611.100 lei,
structurat astfel:
UNITATI DE INVATAMANT
Activitati autofinanţate
* Unităţi de învăţământ
INVATAMANT
Cheltuieli de personal
bunuri si servicii
Transferuri asist sociala Col Transilvania
burse
TOTAL

12.487.100
12.487.100
131.124.000
124.964.000
5.500.000
60.000
600.000
143.611.100

(5) Se aprobă bugetul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor în valoare totală de
4.575.950 lei, structurat astfel:
DIRECTIA DE EVIDENTA A
PERSOANELOR
Activitati autofinanţate
* Direcţia de Evidenta Informatica a
Persoanelor
Cheltuieli de personal
Evidenta Populaţiei
Bunuri si servicii
Evidenta Populaţiei
Asistenta sociala
- actiuni sociale SEP - BS
Investiţii
TOTAL

23.000
23.000
1.550.000
1.550.000
949.450
949.450
2.045.000
2.045.000
8.500
4.575.950

(6) Se aprobă bugetul instituţiei Poliţia Comunitară în valoare totală de 8.040.000 lei,
structurat astfel:
POLITIA COMUNITARA
Cheltuieli de personal
Politia Comunitara
Bunuri si servicii
Politia Comunitara
Investiţii
TOTAL

4.000.000
4.000.000
3.050.000
3.050.000
990.000
8.040.000
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(7) Se aprobă bugetul instituţiei Casa de Cultură a Municipiului Oradea în valoare totală
de 960.000 lei, structurat astfel:
CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI
122.000
Activităţi autofinanţate
* Casa de cultura
122.000
Cheltuieli de personal
160.000
Casa de Cultura
160.000
Bunuri si servicii
135.000
135.000
Casa de Cultura
Finanţări progr culturale, mediu, sportive,
etc
543.000
543.000
progr culturale Casa de Cultura
TOTAL
960.000
(8) Se aprobă bugetul instituţiei Clubul Sportiv Municipal în valoare totală de 7.266.000
lei, structurat astfel:
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
2.250.000
Activităţi autofinanţate
* CSM Oradea
2.250.000
Sport+cultura
5.000.000
5.000.000
CSM Oradea
Investiţii
16.000
TOTAL
7.266.000

Art.6.(1) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2009, instituţiile publice prevăzute
la art. 5 asigură plata premiului anual aferent anului 2008.
(2) Ordonatorii de credite din bugetul local, precum şi conducătorii regiilor şi societăţilor
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligaţia elaborării programului anual
de achiziţii publice al autorităţii contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul
aprobat şi în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei
hotărâri, planurile de achiziţie se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se
publică pe site-ul municipalităţii si eventual pe site-ul autorităţii contractante.
Art.7. Se aprobă programele specifice pe activităţile finanţate din bugetul consolidat
prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează:
- Anexa nr. 2.1:
o Programul activităţilor de întreţinere spatii verzi-actiuni protecţia mediului
o Programul activităţilor privind iluminatul public pe anul 2009
o Programul alte activităţi gospodăreşti pe anul 2009
o Programul activităţi ADP (RA PAS) pe anul 2009
- Anexa nr. 2.2 - Programul activ de întreţinere si reparaţii drumuri, poduri si trafic rutier
pe anul 2009
- Anexa nr. 2.3 - Programul activităţii de salubritate pe anului 2009
- Anexa nr. 3 - Programul de investiţii finanţat din bugetul consolidat al Municipiului
Oradea in anul 2009
- Anexa nr. 3.1. - Programul de investiţii derulat de Administraţia Imobiliara Oradea din
bugetul consolidat in anul 2009
- Anexa nr. 3.2. - Programul de modernizare străzi din credite bancare pe anului 2009
- Anexa nr. 3.2. - Lista străzilor cuprinse in proiectul “Modernizare strazi in vederea
fluidizării traficului de acces intre zone rezidenţiale si funcţionale din municipiul Oradea”
din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 2, Domeniul
major de intervenţie 2.1
- Anexa nr. 3.3. - Situaţia privind lucrările din programul „Extinderea alimentării cu apă şi
canal pe străzi în mun. Oradea” in anul 2009
Art.8. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 3/2009 privind
aprobarea utilizării fondului de rulment aferent anului 2009.
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Art.9. Se aprobă utilizarea fondului de rulment conform prevederilor art. 58, alin. (3) din
Legea nr. 273/2006, în sumă de 9.202.000 cu destinaţia finanţării obiectivelor de investiţii
prevăzute în anexa nr. 3. parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10. Se aprobă constituirea unui fond de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Local, în sumă de 1.000.000 lei, destinat finanţări unor cheltuieli urgente sau neprevăzute,
cofinanţări ale proiectelor depuse de municipalitate sau instituţii publice din subordine şi
acceptate spre finanţare, precum şi alte destinaţii legale. Utilizarea fondului se va face numai prin
hotărâri ale Consiliului Local, la solicitarea ordonatorului principal de credite.
Art.11. Se autorizează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea de a
efectua transpunerea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local aprobate potrivit prezentei hotărâri,
pe coduri ale clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale în vigoare.
Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
municipiului Oradea.
Art.13. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Primarul municipiului Oradea
- Direcţia Economică
- Administraţia Socială Comunitară Oradea,
- Administraţia Imobiliară Oradea
- Direcţia de Evidenţă a Persoanelor
- Casa de Cultură a Municipiului Oradea
- Poliţia Comunitară Oradea
- Clubul Sportiv Municipal Oradea
- Alţi ordonatori de credite finanţaţi din bugetul local, inclusiv regiile autonome si
societăţile comerciale din subordonarea Consiliului Local
- Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor şi pe pagina de internet a
autorităţii publice

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ioan Cupşa
Oradea, 9 aprilie 2009
Nr. 289.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ,,pentru”, 7 voturi ,,împotrivă” şi 2 voturi ,,abţinere”.
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