CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

TARGU LAPU$
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HoTARAREA Nr. ,(ry

/20t8
privind rectificarea $i redistribuirea bugetului local gi bugerului instirutiilor $i activita.tilor finanfate
din venituri proprii 9i subvenlii al oragului Tirgu Ldpug pe anul 2018
Consiliul local al oragului Targu Ldpuf, intrunit in gedjnra sa din data de 30.03.2018:
ln baza proiectului de hotdrare iniliat de primarul ora$ului Targu Lepuq. dl. Mitru Lege;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Judeqean Maramure$ nr.27l2018 prin care s-a
aprobat reparizarea sumelor din fondul constituit la dispozilia Consiliuluijudelean pentru achitarea
arieratelor, in ordinea cronologicS a vechimii acestora. pentru sustinerea programelor de dezvoltare
locala $i pentru sustinearea proiectelor care necesitA cofinantare locala pe anul 2018;
Tinand cont de rapoftul nf.3443/2018 privind rectificarea 9i redistriblrirea bugetului local $i
a bugetului instituliilor finantate din venituri proprii qi subvenlii al oragului TArgu Lipuq.
Avand in vedere adresa nr.457l2017 al LiceuluiPetru Rare$ Tergu Lapu$:
Tinand conl de H.C.L.nf.9/2018 privind aprobarea bugerului local Si bugetului insrirutiilor
publice finantate din venitufi propfii $i subvenfii de la bugetul local al ora;ului TdrgLr Lapug pe anul
20r8;
Luand in considemre prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului destatpeanul20lS;
Avand in vedere avizlrl secretarului ora$ului gi al comisiilor de specialitatc,
in temeiul prevederilor Legii nr.5212003 privind transparenla decizionald in administratia
publicd, cu modirficariele gi ccrmpletdrile ultelioare:
in baza art.36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."a" ii art.,15 alin.(2) lir."a" din Legea nr.2l512001 a
administraliei publice locale. republicata, cu modificAlile $i completirile ulterioar€_
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Se aprobe rectificarea bugelului local al orasului Targu Lepu$ pe anul 2018 prin
majorarea creditelor previzute inilial cu suma de 150,00 mii lei pe seama corelor defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
Bugetul propriu astf'el rectificat devine: 26.346,21 mii Iei, la panea de venituri 9i 26.458,45
mii
la partea de cheltuieli. Defalcarea bugetului arer la partea de venituri cat $i la paftea de
cheltu;eli pe aiticoie fi aliniate este prezentata in anexa nr.l la prezenta.
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44:l - Se aproba rectificarea bugetului instituliilor publice qi a activitelilor finantate
integral al sau pa4ial din venituri proprii al ora$ului Tdrgu Ldpuq pe anul 2018 prin majorarea
creditelor previzute inilial cu suma de 4.25 mii lei pe seama veniturilor proprii, $i utilizarea
excedentului anului precedent in valoare de 1i.78 mii 1ei.
BUgetul institutiilor finantate din venituri ptoprii ti subvenlii astfel rectificat devine
23.034,89 mii lei la panea de venituri gi 23.068.67 mii lei la partea de cheltuieli. Delalcarea
bugetului atat la partea de venituri cet $i la panea de cheltuieli pe articole $i aliniate este prezentatd
in anexa nr.2 la prezenla.
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investitii pe anul 2018 in suma de 13.081,89 mii
de
9.365,50 mii lei,cu finantare din venituri proprii, in
lei, cu finantare din bugetul local in suma
suma de 242,00 mii lei cu finanlare din fonduri exteme nerambursabile qi subventii de Ia buget in
sumd de 1.974,39 mii lei Si cu finanfare din imprumuturi in sumd de 1.500mii lei, conform anexei
nr.3 la prezenta.
Se aproba lista obiectivelor de

Prezenta se comunicd:
- Biroului administraliei publice localei
- Biroului venituri financiar contabil;
.- Pdmarului oratului Targu Ldput;
- Administraliei financiare Tdrgu Ldpuq;
- D.G.F.P.C.F.S. Maramure$;
- Instituliei Prcfectului judelului Maramureq.
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