CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

TARG U LAPU$
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privind rectificarea $i redistribuirea bugetului local ti a bugerului institutiilor publice fi a
activititilor finantate din ventituri proprii 9i subven{ii a oragului Targu Ldput pe anul 2018
Consiliui local al oragului Tergu Ldpu$. intrunit in tedinla sa din dala de 26 04 2018;
in baza proiectului de hotarare initiai de primarul oraqulr-ri T6rgu Ldput, dl Mitru Le$e;
venituri' financiar-contabil, privind
lindnd cont de raportul nr'51 16/18.04 2018 ai Biroului
rectificarea $i redistibuirea bugetuiui local ai oraiuluj Targu LaPug pe anul 20i8;
Avind in vedere adresa .225312018 a reprczentanlilor Consiliului Parohial Rohia;
Raret" Targu Ldpus;
findnd cont de adresa adresa m 4939/2018 Liceul Teoretic ,'Petru
i-udnd in considerare adresa nr'83/2018 a Spitalului Ordlenesc Targu Ldpuf;
Avind in vedere adresa rLr.65/2018 a Serviciului Public de Salubrizare a oralului Targu
LSpu$;

Analizand adresa nr.56l9/2018 a Univelsitalii Transilvania din Bragov - Facultatea de
inginerie a iemnului;
Av6nd in vedere adresa nr.5192/2018 a Direcliei de Sdnatate Publicd a jude;ului
Malamures:

(2) lit,'b" din Leeea
uitcrioare:
ff.27312006 - privind finantele publice locale' cu modificdriLe 5i complet[rile
Avdnd in vedre prevederile Legii nr'2/2018 a bugetului de stat pe anul 201 8;
local 9i bugetului instituliilor
Tinand cont de H.C.L. .9/2018 privind aprobarea bugetului
publice finantate din venituri proprii 9i subvenlii de la bugetul local al ora$uLui Targu Lapu$ pe anul

in temeiul art.25, 26,i afl 49 alin.(5) precum ti a an50 alin(l)

ii

2018;
AvAnd in vedere avizul secretarului oragultti gi al comisiilor de specialitate;
in temeiul prevederilor Legii nr.5212003 privind transparenfa decizionala in administra{ia
oublicd. cLr modiflcArile si compretarile ullerioare:
in baza an.3o aiin.121iit."h '. alin.(4) lit."a";i an 45 alin (2) lit "a"' din Legea nr.215/2001
a administraliei publice locale,republicatd, cu modificarile li complelilrile ulterioarel

'

HOTARA$TE:
- S" aprobd rectificarea bugetului local al ora$ului Tergu Ldpuq pe anul 2018' prin
majorarea creditelor prevazute initial cu suma de 368'40 mii lei din care:
- 146,40 mii lei pe seama veniturilor proprii;
- 222,00 rnii leipe seama transferurilor din venituri proprii ale Ministerului Sanafilii catre
bugetele locale pentru f'rnanfarea aparaturii medicale 5i echipamentelor de comunicalii in
urgenld in sendtate.
dugetul propriu astfel rectificai devine: 26'714,61 mii lei la partea venituri 9i 26'826'85
mii lei la partea de iheltuieli. Defalcarea bugetului atet la partea de venitui cat 9i Ia partea de
cheliuieli pe afiicole si alit)iale esle pre?entata in anexa ff l la prezenta

4f!1.

Se aprobe redistribuirec bugetLrltri rnstituliilor publice $i a activii5lilor finanlate
integral sau pa4ial din venituri proprii al oraqului Tdrgu Ldpug pe anul 2018 astfel :
Spitalul ori$enesc Targu Lapu$:
-500.00 mii lei;
+500.00 mii lei;

Atll

-

- 100101
- 100117

Serviciul Public de Salubrizare al oraqului Tdrgu
-10,00 mii lei;
200103
+10.00 mii lei;
200105
+7,72 mii lei;
200109
-3,72 mii lei;
200130
+2,00 mii lei;
201400
-6,00 mii lei.
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4I!1 - Se aprobe rectificarea

bugetului instituliilor publice qi a activita[ilor finanfate
integral sau pa4ial din venituri proprii al oraqului Tdrgu Ldpug pe anul 2018 cu suma de 222,00 mii
lei pe seama transferurilor din venituri proprii ale Ministerului Sfuatalii catre bugetele locale pentm
finanlarea aparaturii medicale 9i echipamentelor de comunicalii in urgenle in sandtate:
Bugetul instituliilor finantate din venitu proprii gi subvengii astfel redistiibuit li rcctificat
devine 23.256,89 mii lei la partea de venituli ti 23.290,67 mii lei la parrea de cheltuieli. Defalcarea
bugetului atet la partea de venituri cat li la partea de cheltuieli pe anicole li aliniate este prezentatd
in anexa nr.2 la prezenta.

4f!4 - Se aproba ljsta obiectivelor de investitii pe anul 2018 in suma de 13.353,09 mii
lei, cu finantare din bugetul local in suma de 9.414,70 mii lei,cu finantare din venituri proprii in
suma de 464,00 mii lei Si cu cu finanlare din fonduri exteme nerambursabile in sume de
1,974,36,00 mii lei $i cu finanlare din imprumuturi in sumd de 1,500 mii lei, conform anexei nr.3 la
prezenta.
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Prezenta se comunic5:
- Biroului administraqrei publice locale:

- Biroului venituri financiar contabil;
- Primaruluioralului Targu Lapul:
- AdministEliei financiarc Targu Lapu$;
- D.G.F.P.C.F.S. Maramure$;
- Institutiei Prefectului judelului Maramure$.
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