CONSILIUL LOCAL AL OIdA.SULUI

TARGU LAPUS

HOTARAREA Nr.9

/2013

privind aprobarea bugetului local qi bugetului institu{iilor publice,
finantate din venituri proprii gi subvenlii de la bugetul local
al oraqului Tdrgu L[puq pe anul 2018
Consiliul local al oragului TArgr-r L6puq, intnnit in $edinla sa din dara de 31.01.201g;
in baza proiectului de hotdrdre iniliat cle primarul oragului Tdrgu Lnpug, cll. Mitru Leqe;
AvAnd in vedere raportul primarului ora;ului Tdrgr.r Lapug qi al biror-rlui venituri, financiar
contabil, privind propunerea de repattizare a veniturilor proprii, veniturilor cu destinalie speciald, a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adlugat[ pentru finanlarea cheltuielilor descenlralizate, a
sumelor defalcate din Taxa pe valoarea addugati pent i echilibrarea bugetelor locale gi a cotelor
delalcate (1 8,50 %) din impozitul pe venit;
TinAnd cont de Decizia nr.3/2018 a Sefului de Administratie a Administratiei Judetene a
Finanlelor Publice Maramureq privind repartizarea sumelor clefalcate din TVA pentru finanlar.ea
cheltuielilor descentralizale 1a nivelr"rl comunelor, oragelor, rnunicipiilor, pe anul 201 8;
in temeiul art.25 $i 26 din Legea nr.2731200t6 privind fin'aniele publice locale cu moclificarile
gi completdrile ulterioare;
In baza Legii n.212018 - legea bugetului de stat pe anul 2018;
AvAnd in vedere avizul secretarului oragului gi al comisiilor de specialitate;
In temeiul plevederilor Legli n522003 privind transparenla decizionald in administratia
publicd, cu modificdlile qi completdrile ulterioare;
Potrivit competenlelor conferire de prevederile arr.36 alin.(2) 1it.,,b,,, alin.(4) lit.,,a,,, art.45
alin.(2) lit.,,a" din Legea administraliei publice looale nr,21512001 , republicati, cu modificariie qi
completarile ultelioare,

HOTARASTE:

o

Art.1' - Se aprobd bugetul local al oraqului Tirgu Ldpug pe anul 2018 care prevede venituri
totale in sumd de 25.t24,21mii lei, compuse din
7.543,13 mii lei - venitr"rri proprii;
3.971,00 mii lei, cote defalcate din impozitul pe venit;
1.993,00miilei- sume defalcate din taxape valoarea adiugata pentru echilibrarea
:

bugetelor locale;
1.382,00 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru
finanJareadrepturilor asistenlilor personali ai persoanelor cu hanclicap grav sau indemnizalii lunare;
12,00 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru finanlarea
cheltuielilor descentralizate pentru inc[lzirea locuinlei cu lemne, cdrbuni, combustibil pentru
beneficiarii de ajutor social qi serviciul de evidenlil a pelsoanelor;
5'00 mii lei - sume defaicate din TVA pentru plata stimulentelor educationale
acordate copiilor din familiile defavorizate in scopul stimularij participarii 1a invatamantul pregcolar
pe anul 2017;
27,00 mii lei - sume defalcate din TVA pentni finanlarea drepturilor copiilor cu
cerinte educalionale special integrali in invalimantul de masd pe anr"rl 201g;
33'00 mii lei - sume defalcate din taxa pe varoarea adaugata penhu finanLarca
serviciilor de evidenti a persoanelor;
135,00 mii lei - sume delalcate din taxa pe valoarea addugati pentru finanlarea
' invdldmdntului plivat;
1.182,00 mii lei - subvenlii din bugetul de stat pentru finanlarea Unitalilor de Asistenld
Medico SocialS;

-

-

-

-

mii lei - sume pentru planuri gi legularnente de urbanism;
4,00 mii lei - alte subvenlii pentru incdlzirea locuinlei;
6.750,37 mii lei - finar.rlarea Programului Nalional de Dezvoltare Locala;
296,16 mii lei - subventii de la bugetul de stat pentru anvelopari de blocuri;
1.678,23 mii lei - sume primite de la UE pentru anvelopari de blocuri.
Bugetul astfel aprobat este 25.124,21 mii lei la partea de venituri qi 25.236,45 mii lei Ia
partea de cheltuieli. Defalcarea bugetului atat la partea de venituri cAt qi la pa(ea de cheltuieli pe
112,32

arlicole, aliniate gi secliuni este prezentatA in anexele nr.1 la prezenta
Art.2. - Se aprobd bugetul imprumuturilor interne ir.r sumd de 1.500 mii lei atdl la padea de
venituri cAt qi la paftea de cheltuieli. Defalcarea bugetului atdt la partea de venituri cAt gi la partea de
cheltuieli pe afticole, aliniate gi secliuni, este prezentata in anexa nr.2 la prezenta.
Art.3. - Se aprobi bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, in
sum6 de 23,030,,64 mii lei atdt la partea de venituri cdt qi la partea de cheltuieli. Defalcarea bugetului
atat la pafiea de venituri cat $i la partea de cheltuieli pe afticole, aliniate gi secliuni este prezentata in
anexa nr.3 la prezenta.
Art.4. - Se aproba lista obieotivelor de investitii pe anul 2018 in suma de 12.931,89 mii lei,
cu finantare din bugetul local in suma de 9.215,50 mii lei, cr"r finantare din venituri proprii, in suml de
242,00 mii lei, cu finanlare din fonduri externe nerambursabile gi subvenlii de la buget in suma de
1.9'7 4,39 mii lei, 9i cu finanlare din imprlrmuturi in sumd de 1.500 mii lei, conform anexei nr.4 la
prezenta.
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- Prezentr se comunicd:
- Biroului administraliei publice loca1e;
- Biroului venituri financiar contabil;
- Primarului oragului TArgu Ldpug;
- Administlaliei flnanciare TArgu Lipug;
- D.G.F.P.C.F.S, Maramureq;
- Instituliei Prefectului judelului Maramureq,
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