ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.18/31.05.2018
privind aprobarea contului de executie a bugetului centralizat de venituri si cheltuieli şi
a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al orasului Baia de Aries
la data de 13.12.2017 si trim.I, an 2018
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, intrunit in sedinta publica ordinara;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea contului de
executie a bugetului centralizat de venituri si cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate
Consiliului Local al orasului Baia la data de 13.12.2017 si trim.I, an 2018; raportul de specialitate
nr.2024 /17.05.2018, întocmit de către serv.financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului orasului Baia de Aries; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 din
cadrul consiliului local;
In conformitate cu prevederile art. 49, alin. 12, din Legea nr. 273/2006, actualizată, privind
finanţele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 6/2017, Legea
bugetului de stat pentru anul 2017; ale Legii nr.2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018 ;
In temeiul art.45 si a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica
locala, republicata :
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă execuţia veniturilor bugetului local de venituri şi cheltuieli al orasul Baia de
Aries la data de 31.12.2017, dupa cum urmeaza:
suma de 7.693.612 lei, din care: 7.458.131 lei la Sectiunea de functionare si suma de 235.481 lei la
Sectiunea de dezvoltare ; Veniturile sunt redate in anexa nr.1la prezenta hotarare, în structura
prevăzută în legea bugetului de stat pe anul 2017.
Art.2. Se aprobă execuţia cheltuielilor bugetului local de venituri şi cheltuieli al orasul Baia
de Aries la data de 31.12.2017, dupa cum urmeaza:
suma de 7.495.337 lei, din care 7.004.556 lei pentru Sectiunea de functionare si suma de 490.781 lei
pentru sectiunea de dezvoltare . Cheltuielile sunt redate in anexa nr.1 la prezenta hotarare, în
structura prevăzută în legea bugetului de stat pe anul 2017.
Art.3. Se aprobă execuţia veniturilor bugetului local de venituri şi cheltuieli al orasul Baia de
Aries la data de 31.03.2018, dupa cum urmeaza:
suma de 1.245.956 lei, din care: 1.199.716 lei la Sectiunea de functionare si suma de 46.240 lei la
Sectiunea de dezvoltare ; Veniturile sunt redate in anexa nr.3 la prezenta hotarare, în structura
prevăzută în legea bugetului de stat pe anul 2018.
Art.4. Se aproba executia cheltuielilor bugetului local de venituri şi cheltuieli al orasului
Baia de Aries, la data de 31.03.2018, după cum urmează:
suma de 968.307 lei, din care : 968.307 lei pentru secţiunea de funcţionare . Cheltuielile sunt redate
in anexa nr. 3 la prezenta hotarare, în structura prevăzută în legea bugetului de stat pe anul 2018.
Art.5. Se aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baia de Aries din surse
proprii si subventii, la data de 31.12.2017, dupa cum urmeaza:
suma de 709.408 lei la venituri, din care : 709.408 lei la Secţiunea de functionare. Veniturile sunt
redate in anexa nr.2 la prezenta hotarare, in structura prevazuta in legea bugetului de stat pe anul
2017.
suma de 626.358 lei la cheltuieli, din care : 626.358 lei la Secţiunea de functionare. Cheluielile sunt
redate in anexa nr.2 la prezenta hotarare, in structura prevazuta in legea bugetului de stat pe anul
2017.

Art.6 . Se aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baia de Aries din
surse proprii si subventii, la data de 31.03.2018, dupa cum urmeaza:
suma de 152.501 lei la venituri, din care : 152.501 lei la secţiunea de functionare. Veniturile sunt
redate in anexa nr.4 la prezenta hotarare, in structura prevazuta in legea bugetului de stat pe anul
2018.
Suma de 152.495 lei la cheltuieli, din care : 152.495 lei la Secţiunea de functionare. Cheluielile sunt
sunt redate in anexa nr.4 la prezenta hotarare, in structura prevazuta in legea bugetului de stat pe anul
2018.
Art.7.Primarul orasului Baia de Aries prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.8.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
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi favorabile, 1 vot impotriva si 1
abtinere, din numărul de 13 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi.
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