ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ
H O T Ă R Â R EA NR. 3/27.01.2012
privind aprobarea bugetului centralizat al oraşului Baia de Arieş, pe anul 2012
Consiliul local al oraşului Baia de Aries, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primar cu privire la aprobarea bugetului general de
venituri si cheltuieli al oraşului Baia de Arieş pe anul 2012, raportul de specialitate al serviciului financiar
contabil nr.264/20.01.2012; adresele nr.100161/200034/04.01.2012 şi nr.100418/200100/05.01.2012 a D.G.F.P.
Alba, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere prevederile:
Legii nr. 293/22.12.2011, privind bugetul de stat pe anul 2012, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale OU.G.nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare; a Legii
nr. 283/14.12.2011, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.
11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în
domeniul bugetar; ale art.27, 36 (4) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 şi a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă bugetul general de venituri şi cheltuieli al oraşului Baia de Arieş pe anul 2012,
în suma de 5.967,71 mii lei, format din:
A. Bugetul local:
- 5.185,77 mii lei
B. Bugetul instituţiilor publice şi activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii:
- 781,94 mii lei
A. Bugetul Local:
- 5.185,77 mii lei
I.Structura veniturilor bugetare:
Venituri proprii:
- 563.81 mii lei
Sume defalcate din TVA
- 3.067 mii lei
Subventii de la bugetul de stat
- 587,96 mii lei, din care:
- Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne:
- 80 mii lei
- Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unor proiecte de interes national,
destinate secţiunii de funcţionare
- 507,96 mii lei
Excedentul anului bugetar 2011
- 967 mii lei
II.Structura cheltuielilor bugetare
Cheltuielile de personal
- 3.272,44 mii lei
Cheltuieli de întreţinere
- 175,13 lei
Cheltuieli cu reparatiile
- 38 mii lei, din care:
- autorităti publice:
- 5 mii lei
- reparatii buldoexcavator
- 3 mii lei
- reparatii şi întretinere autospeciala PSI
- 6 mii lei
- învăţământ
- 24 mii lei
Transferuri între unităţile administraţiei publice
- 712,44 mii lei, din care:

- Camin pentru persoane vârstnice(functionare)
- Reabilitare Camin Cultural Muncelu
Asistenţa sociala
Alte cheltuieli
- burse elevi
- sustinere culte
Cheltuieli cu întreţinerea oraşului
- întreţinere şi reparaţii străzi
- iluminat
- salubrizare apă, canal
Cheltuielile de capital
- amenajare parcari publice
- modernizare strazi: 1 Mai, 8Martie, Minerilor
- reactualizare P.U.G.
- sistem securizare imptriva efractiilor conform
Legii nr.333/2003
- ansamblu de joaca pentru copii si dotari parcuri

- 606,44 mii lei
- 106 mii lei
- 315,10 mii lei
- 32 mii lei, din care:
- 22 mii lei
- 10 mii lei
- 230,6 mii lei, din care:
- 100 mii lei
- 119 mii lei
- 11,6 mii lei
- 1.217 mii lei ( 967 mii lei din excedentul
bugetului local)
- 148 mii lei
- 859 mii lei
- 7 mii lei
- 18 mii lei
- 20 mii lei

B. Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subventii
din bugetul local
- 781,94 mii lei
Structura cheltuielilor bugetare
- cheltuieli de personal
- 195,65 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii
- 483,41 mii lei, din care 93,48 mii lei plati
restante – Centrul de Sanatate Baia de Aries
- cheltuieli de capital
- 113,5 mii lei
Art.2. Aprobă bugetul general de venituri şi cheltuieli al oraşului Baia de Arieş pe anul 2012, conform
anexelor nr.1 şi nr.2, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3. Aprobă alocarea sumei de 10 mii lei din bugetul local, pentru Asociaţia „ Clubul Sportiv Arieşul
Apuseni”.
Art.4. Aproba utilizarea sumei de 967 mii lei din excedentul bugetar al anului 2011, ca sursa de
finanţare a secţiunii de dezvoltare pe anul 2012.
Art.5. Aproba utilizarea sumei de 150 mii lei din excedentul bugetar al anului 2011, pentru acoperirea
temporara a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare in
anul 2012.
Art.6. Aprobă lista de investiţii pentru anul 2012, conform anexei nr.3.
Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul oraşului Baia de Arieş, prin aparatul de
specialitate.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului or. Baia de Aries;
Serv.financiar-contabil;
Biroului urbanism;
Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, din numărul de
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi .
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Pandor Nicolae

Contrasemnează secretar,
Nemeş Delia

