CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGU LAPU$

HoTARAREA N,.

/f

non

privind rectificarea bugetului local al orasului Tdrgu LdpuS pe anul2018
Consiliul.local al ora5ului Targu Lapu$, intrunit in tedin,ta sa din data de 28.02.2018i
in baza proiectr-rlui de hotlrare iniliat de primarul ora$ului Targu Lapus, dl.Mitru Le$e;
Tinand cont de raponul nr.2088/22.02.2018 privind rectificarea bugetului local al oraqului
Tirgu Ldpu$.
Avand in vedere Decizia nr.8/20t8 a Sefului de Administratie a Administratiei Judetene a
Finanfelor Publice Maramureg privind rectificarea bugetului pe anul 2018, 9i repartizarea pe uniteli
administrativ reritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru linanlarea cheltuieliior descentralizate la
nivelul comunelor, oragelor, municipiilor pentru finanlarea de bazd a unitdliilor de 'invdlemant
pruniversitar de stat, pentru cheltuielile prevdzute la aft.104 alin (2) lit.b) d) din Legea educalei
Nalionale nr.l/201l.
Tinand cont de adresa nr.2034/2018 Asociaqiei pentru cultura 9i literatura poporului romAn,
Despe4amantul Astra Lapuiana Targu Lapug;
Lu6nd in considerare adresanr.l62612018 Liceul Teoretic Petru Rareg Tdrgu Lipug;
Avand in vedere adresa nr.2042/2014 a Asocialiei Pensionarilor TArgu Ldpuq;
in temeiul art.25,26 $i art.50, alin (l) si (2) lir.,,b" precum gi a art.49 alin.(5) din Legea
nr.27312006 - privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completerile ulterioare;
AvAnd in vedre prevederile Legii nr.2/20 I 8 a bugetului de stat pe anul 201 8;
Tinand cont de Hotarerea nr.9/2018 privind aprobatea bugetului local gi bugetului instituliilor
publice finanfate din venituri proprii gi subventii de la bugetul local al ora$ului Tergu LApu$ pe anul
2018;
Avand in vedere avizul secfelarului ora$ului gi al comisiei de specialitate;
in temeiul prevederilor Legii nf.52l2003 privind transparenfa decizionald in administratia
pLrblic5, cu modirficdrile ti completiriie ulterioarc;
In baza art.36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit.'a" ti art.45 alin.(2) lit."a", din Legea nr.215/2001 a
administralieipublice locale, republicata. cu modificarile Sicompletdrile ulterioare,

-

HOTARAgTE:

44!

in sumd de 0,80 mii lei din bugetul local al
pentru
cuilura
literatura
poporului romdn, Despa4amantul Astra
oraqului Tdrgu Leput, Asocialiei
Si
Lapugand Targu Lepui, in vederea desfiqurdrii in bune condiqii a Proiectului intitrlat ,,FESTIVALUL
POEZIEI POPULARE DE DMGOSTE, EDIT]A I''.

-

Se aprobe acordarca unui sprijin financiar

AIIL - Se aprobd acordarea unui sprijin financiar in suma de 4,25 mii lei din bugetul local al
orasului Targu Lipuq Liceul Teoretic Pelru Rarel Targu in vederea desfipuririi etapei judelene a
Olimpiadei de matematica $i a Concursului de Matematice Aplicata,,Adolf Haimovici" care va avea loc
in data de 10 martie 2018.

l!!1-

Se aprobe acordarea unui sprijin financiar in sumd de 15,00 mii lei din bugetul local al
oraqului Tdrgu Ldpu9, Asocialiei Pens;onarilor din Targu L5pug cu ocazia Sarbatorilor Pascale.

444 - Se aproba rectificarea bugetului local al oragului Targu Ldpug pe anul 2018 prin

majorarea sumelor defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor descenffalizate la nivelul
comunelor, ora$elor, municipiilor, pentru finanlarea de baze a unitdliilor de invnldmant pruniversitar de
stat, pentru cheltujelile prevazute la art.l04 alin.(2) lit.b) - d) din Legea educatei Naqionale nr'l/2011,
cu modificdrile qi completerile ulterioare cu suma de 1.072,00 mii lei.
Bugetulpropriu astfel reciificat devine: 26.196'21 mii lei la partea venituri $i 26.308,45 mii lei
la partea de cheltuieli. Defalcarea bugetului atat la partea de venituri cat $i la partea de cheltuieli pe
afiicole Si aliniate este prezentatd in anexa nr.l la prezenta.

Art.s.

-

Prezenta se comunica:

- Biroului administraliei publice locale;
- Biroului venituri financiar contabili
- Primarului oraqului Targu Ldpui;
- Admjnistratiei financiare Targu Lapu$;
- D.G.F.P.C.F.S. Maramure$;
- lnstitutiei Prefectu Lui j udelului Maramuret.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Mihai - Mircea BURZO
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS.

