ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008 şi aprobarea finanţării
unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea.
Analizând Raportul de Specialitate nr. 187 din 09.07.2008 întocmit de către Direcţia Economică, prin care
se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea
pe anul 2008 şi aprobarea finanţării unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2008 privind aprobarea bugetului consolidat de
venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2008,
Analiza execuţiei veniturilor proprii prognozate la 6 luni, în comparaţie cu perioade similare din anii
precedenţi, relevă un decalaj între veniturile bugetare şi cele realizate de aproximativ 30% din veniturile proprii.
Deficitul de 30%, reprezintă aproximativ 46.657,1 mii lei, din care 39,028 mii lei sunt nerealizări din vânzările de
terenuri,
Ţinând seama de modificarea prevederilor legale, începând cu 25 mai 2008 sumele reprezentând taxe de
timbru se fac venit la bugetul de stat. La nivelul bugetului municipal, măsura va determina nerealizarea a aprox.
2.250,00 mii lei.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 614/2008 s-au repartizat sume din bugetul de stat pentru achiziţia a trei
imobile retrocedate, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 1424/2007 două unităţi de învăţământ confesional au primit
sume pentru investiţii.
In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, completată de
Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2007,
In temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin.(4) lit.a) şi art.45 alin. 2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş t e:
Art.1 Se aprobă rectificarea veniturilor bugetului local al municipiului Oradea cu suma de -71.100,3 mii
conform anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă rectificarea cheltuielilor operaţionale ale bugetului local al municipiului Oradea cu suma
de -27,653.25 mii conform anexei nr.2, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă lista cu obiectivele de investiţii finanţate din bugetul local al municipiului Oradea în anul
2008, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Se autorizează ordonatorul de credite al bugetului local al municipiului Oradea ca în funcţie de
execuţia de casă la data aprobării prezentei hotărâri de rectificare a bugetului local, să repartizeze obiectivele de
investiţii pe surse buget local, credite bancare şi fond de rulment conform prevederilor art. 58, alin. (3) din Legea
nr. 273/2006.
Art.5 Se modifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri, în
conformitate cu transferurile din bugetul local al municipiului Oradea.
Art.6 Se modifică programele culturale finanţate prin Casa de Cultură a Municipiului Oradea după cum
urmează:
- Zilele Cetăţii Oradea
+30,00 mii lei
- Toamna orădeană
- 30,00 mii lei
Art.7 Se modifică finanţările nerambursabile acordate asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr. 350/2005
conform anexei nr.4, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.8 În şedinţa ordinară din luna august, regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local
finanţate din subvenţii de la bugetul local îşi vor prezenta bugetele de venituri şi cheltuieli modificate
corespunzător subvenţiilor prevăzute din bugetul local al municipiului Oradea.
Art.9 Se autorizează ordonatorii de credite şi conducătorii regiilor autonome şi societăţilor comerciale de
interes local să ia măsurile ce se impun pentru încadrarea în noile prevederi bugetare.
Art.10 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art.11 Se aprobă ca la prima rectificare pozitivă a bugetului local să se rectifice pozitiv şi decontările
cheltuielilor nerambursabile la culte, ONG, sfera civică, mediu, cultură şi sport.
Art.12.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.
Art.13 Prezenta hotărâre se comunică cu:

-

Direcţia Economică,
Direcţia Tehnică,
Instituţia Arhitectului Şef,
Direcţia Informatica,
Administraţia Imobiliară Oradea,
Administraţia Sociala Comunitara Oradea,
Direcţia de Evidenta a Persoanelor a municipiului Oradea,
Casa de Cultură a Municipiului Oradea,
Clubul Sportiv Municipal Oradea,
Creşa Oradea,
Regia autonomă de pieţe, agrement şi salubritate Oradea,
SC Compania de Apă Oradea SA,
SC Electrocentrale Oradea SA,
Regia Autonomă Oradea Transport Local,
Alte instituţii publice de interes local, aflate sub autoritatea Consiliului Local,
Se publică în presa locală.
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