ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R EA nr.16/25.04.2018
privind rectificarea/modificarea bugetului local al orasului Baia de Aries
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, intrunit in sedinta ordinara ;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind rectificarea/modificarea bugetului local
al orasului Baia de Aries ; raportul de specialitate al serviciului financiar contabil nr.1656/19.02.2018; adresa
Caminului pentru persoane varstnice Baia de Aries, nr.242/30.03.2018, privind rectificarea bugetului pe anul 2018;
adresa Liceului Dr. Lazar Chirila nr.1228/16.04.2018; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3
din cadrul consiliuui local;
In conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018; ale Legii nr. 273/2006,
privind finanatele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 si a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata :

HOTARASTE:
Art.1 .Aproba rectificarea bugetului local pe anul 2018 dupa cum urmeaza :

VENITURI
Cod.indicator. 360250 Alte venituri
CHELTUIELI
Cap.5102 Autoritati publice
Art.100101 Salarii de baza
Art.100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Cap. 540210 Servicii publice comunitare de evidenta
persoanei
Art.100101 Salarii de baza
Cap.610205 Protectie civila
Art.100101 Salarii de baza
Cap.6502 Invatamant
Art.100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
Art.570202 Ajutoare sociale in natura
Art.5940 Sume afaernte persoanelor cu handicap
neincadrate
Cap.680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta
Art.510101 Transferuri catre institutii publice
Cap.680250 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
Art.100101 Salarii de baza
Art.100307 Contributie asiguratorie pentru munca
Cap.70020501Alimentare cu apa
Art.55011Programe de dezvoltare
Cap.840301 Drumuri si poduri
Art.710130 Alte active fixe

AN 2018

Mii lei
Trim.II

+114,6

+114,6

+25,6

+25,6

+6,0

+6,0

+15,0

+15,0

+23,0

+23,0

+4,3

+4,3

+1,1

+1,1

-5,4

-5,4

+26,6

+26,6

+18,0
+0,4

+18,0
+0,4

+141,74

+141,74

+7,0

+7,0

Art.2 Aproba rectificarea bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii dupa cum urmeaza :

AN 2018
VENITURI
Cod indicator. 331013 Contributii de intretinere a
persoanelor asistate
Cod indicator. 431019 Subventii catre institutii publice
destinate sect. de dezvoltare
CHELTUIELI
Cap.6810 Asistenta sociala
Art.100101 Salarii de baza
Art.100105 Sporuri pentru conditii de munca
Art.100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii
Art.100307 Contributie asiguratorie pentru munca
Art.200102 Materiale pentru curatenie
Art.200103 Incalzit, iluminat si forta motrica
Art.200104 Apa, canal, salubritate
Art.200108 Posta, telcomunicatii, radio, tv, internet
Art.200109 Materiale si prestari servicii cu caracter
functional
Art.200130 Alte bunuri si serv.pt. intretinere si
functionare
Art.200301 Hrana pentru oameni

Mii lei
Trim.II

-17,59

-17,59

+26,6

+26,6

+17,6
-0,25
-0,18
+0,15
-0,88
+2,60
-0,20
+0,30

+17,6
-0,25
-0,18
+0,15
-0,88
+2,60
-0,20
+0,30

-5,64

-5,64

+0,15

+0,15

-4,64

-4,64

Art.3. Aproba alocarea sumei de 141,74 mii lei din excedentul anului precedent pentru cofinantarea
proiectului „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Alba, 2014-2020”.
Art.4. Aproba modificarea listei de investitii pentru anul 2018 – conform anexei parte integranta.
Art. 5. Prezenta hotarare poate fi atacata în instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 zile de la
comunicare.
Prezenta se va comunica:
Insitutiei Prefectului – judetul Alba
Primarului orasului Baia de Aries
Serviciului finaciar –contabil
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile si 1 abtinere, din numărul de 13
consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons. Toader Cristin

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

