ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL

Hotararea nr.41/12.10.2018
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 30.09.2018
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 de Aries la data de 30.09.2018; raportul de specialitate nr.3665/05.10.2018, întocmit de către
doamna Pasca Elena – sef serviciu financiar contabil; informarea nr.3729/11.10.2018 intocmita de doamna
secretar Nemes Adriana Delia si prezentata Consiliului local, privind procedura de aprobare a executiei bugetare
a bugetului local, in conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale; 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.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 30.09.2018, dupa cum urmeaza:
suma de 3.021.461 lei, din care: 2.705.221 lei la Sectiunea de functionare si suma de 316.240 lei la
Sectiunea de dezvoltare .
Art.2. Se aproba executia cheltuielilor bugetului local de venituri şi cheltuieli al orasului Baia de Aries,
la data de 30.09.2018, după cum urmează:
suma de 2.929.235 lei, din care : 2.798.685 lei pentru Secţiunea de funcţionare si suma de 130.550 lei
reprezinta cheltuielile la Sectiunea de dezvoltare.
Art.3. Se aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baia de Aries finantat din venituri
proprii si subventii, la data de 30.09.2018, dupa cum urmeaza:
suma de 195.453 lei la venituri si suma de 189.269 lei la cheltuieli. Atat veniturile cat si cheltuielile
privind bugetul finantat din venituri proprii si subventii la 30.09.2018 sunt aferente in intregime sectiunii de
functionare, sume utilizate din excedentul anului precedent 20.313 lei.
Art.4. Situatia privind executia bugetului de venituri si cheltuieli la data de 30.09.2018, este redata in
anexa nr.1.
Art.5. Situatia privind executia bugetului de venituri proprii si subventii la 30.09.2018, este redata in
anexa nr.2.
Art.6. 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 7 voturi favorabile si 5 abtineri, , din numărul de 13
consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons. Timonea Petru
N.D. 5 exp.

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

