ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ
H O T Ă R Â R EA NR. 21/28.03.2013
privind aprobarea bugetului centralizat al oraşului Baia de Arieş, pe anul 2013
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
centralizat al oraşului Baia de Arieş pe anul 2013, raportul de specialitate al serviciului financiar contabil nr.
1228/22.03.2013; adresa D.G.F.P.Alba nr.106642/201724/01.03.2013, privind sume alocate din impozitul pe
venit si din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2013, adresa D.G.F.P.Alba
nr.108692/202270/18.03.2013, privind sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, adresa Consiliului Judetean Alba nr.2523/III/D/7/25.02.2013,
privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotelor si sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, precum si pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
judetene si comunale, pe anul 2013; adresa Liceului ,,Dr.Lazar Chirila” nr.614/21.03.2013 si adresa Caminului
Pentru Personae Varstnice nr.66/20.03.2013; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3, cu
amendamentul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
Având în vedere:
-Legea nr. 5/21.02.2013 privind bugetul de stat pe anul 2013; Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea 500/2002, privind finantele publice, actualizată;
O.UG. nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi
de modificare şi completare a unor acte normative, actualizată;
In temeiul art.45 si a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata :
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobă bugetul general al orasului Baia de Aries pe anul 2013, la venituri in suma de 5917,82
mii lei si la cheltuieli in suma de 6365,61 mii lei.
Art. 2 (1)Aproba Structura bugetului centralizat propusa pentru anul 2013 ,conform clasificatiei bugetare care se
prezinta astfel :
Buget local:

-la venituri:
Venituri fiscale
Venituri nefiscale
Subventii de la bugetul de stat
-la cheltuieli-sectiunea de functionare
Cheltuieli curente
-la cheltuieli-sectiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital

- 5328,86 mii lei
- 4595,80 mii lei
- 165,10 mii lei
- 567,96 mii lei
- 5028,86 mii lei
- 710,9 mii lei

Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii-sectiunea functionare:
-la venituri:
- 588,96 mii lei
Venituri nefiscale
- 81 mii lei
Subventii buget local
- 507,96 mii lei
-la cheltuieli:
- 625,85 mii lei
Cheltuieli curente
- 616,85 mii lei
Cheltuieli de capital- SD
- 9,00 mii lei

Art. 2(2) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului local al orasului Baia de Aries in suma de 5739,76
mii lei sunt prezentate in anexa nr.1 din prezenta hotărâre.
Art 2(3) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial
din venituri proprii al orasului Baia de Aries in suma de 625,85 mii lei sunt prezentate in anexa nr.2 din
prezenta hotărâre.
Art.3 Aproba utilizarea suma de 410,90 mii lei sa fie utilizata ca sursa de finantare a cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare iar suma de 155,00 mii lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din
decalajele dintre venituri si cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2012 .
Art. 5 Aproba numarul de personal si fondul de salarii pentru anul 2013, al orasului Baia de Arieş,
conform anexei nr.3 din prezenta hotărâre.
Art.6 Aproba alocarea sumei de 10 mii lei din bugetul local pentru actiunile desfasurate cu ocazia zilei
oraşului Baia de Aries.
Art.7 Aproba lista de investitii si programul anual de achizitii pentru anul 2013 conform anexelor
nr. 4 si 5 din prezenta hotărâre.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului or. Baia de Aries;
Serv.financiar-contabil;
Biroului urbanism;
Se afişează pe site-ul şi 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.Culda Traian

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

