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. 184058 din 09.10.2008 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,
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 30.631,90 mii lei 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 12.735,17
mii conform anexei nr.2, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă rectificarea listei cu obiectivele de investiţii finanţate din bugetul local al municipiului Oradea în anul
2008 cu suma de 17.896,73 mii lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Se aprobă suportarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2008 a cheltuielilor de
judecată în sumă de 1,66 mii lei.
Art.5 Se modifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în
conformitate cu anexa nr.4 şi anexa nr.6 .
Art.6 Se modifică bugetul fondurilor externe nerambursabile şi lista de investiţii după cum urmează:
Mii lei
ASCO
0,00
Alte cheltuieli în dom. prevenirii excluderii sociale
Cap.68.08.15.50
0,00
- bunuri şi servicii
20
-1,00
-cheltuieli de capital
70
+1,00
obiectivul „Aparat aer condiţionat”
-2,20
obiectivul”Copiator”
+3,20
PMO
0,00
Autorităţi executive Cap.51.08.01.03
668,80
-cheltuieli de capital
70
668,80
„Elaborare Master Plan pentru dezvoltarea unui sistem integrat de transport la nivelul GECT
Oradea-Debrecen”
668,80
Art.7 Se modifică programele culturale finanţate prin Casa de Cultură a Municipiului Oradea după cum urmează:
- Toamna orădeană
+20,00 mii lei
Art.8 Se modifică finanţările nerambursabile acordate asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr. 350/2005 conform
anexei nr.5, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.9 În următoarea şedinţă de consiliu, 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.10 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.11 Se suplimentează posturile nedidactice la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, astfel:

UNITATEA
GRADINITA NR.44
GRADINITA NR.50
SCOALA G.COSBUC
LICEUL O.GHIBU
LICEUL PENTICOSTAL
LICEUL PENTICOSTAL
SCOALA I.BOCOCI
LICEUL REFORMAT
TOTAL

POSTURI APROBATE
1INGRIJITOARE
2 INGRIJITOARE
1 PORTAR
1 PORTAR
4 INGRIJITOARE
2 MUNCITORI
1 INGRIJITOR
1 FUNCTIONAR
13 POSTURI

Art.12 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art.13 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.
Art.14 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Direcţia Economică,
- Direcţia Tehnică,
- Instituţia Arhitectului Şef,
- Direcţia Informatică,
- Administraţia Imobiliară Oradea,
- Administraţia Socială Comunitară Oradea,
- Direcţia de Evidenţă 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,
- Poliţia Comunitară Oradea
- Alte instituţii publice de interes local, aflate sub autoritatea Consiliului Local,

-
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Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”
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