ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr.17/22.04.2019
privind aprobarea bugetului general al orasului Baia de Aries, anul 2019
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, intrunit în şedinţă ordinară;
Luand in dezbatere proiectul de hotarâre iniţiat de primar privind aprobarea bugetului general centralizat al
orasului Baia de Aries pe anul 2019; raportul de specialitate al ser.financiar contabil si biroului urbanism nr.
1748/15.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat al orasului Baia de Aries pe anul 2019 ; rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate nr.1.2 si 3 din cadrul consiliului local;
Luand in considerare:
-adresa D.G.F.P.Brasov-A.J.F.P.Alba nr. ABG_STZ_nr. 4246/18.03.2019 privind estimarea sumelor ce
urmeaza a fi incasate din impozitul pe venit si a veniturilor proprii pe anul 2019 ;
-adresa D.G.F.P.Brasov-A.J.F.P.Alba nr. ABG_STZ nr.4398/22.03.2019,privind sumele defalcate din TVA
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, pentru anul 2019 ;
-adresa D.G.F.P.Brasov-A.J.F.P.Alba nr. ABG_STZ_nr.4383/22.03.2019 privind repartizarea pe unitati
administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit (estimate a se incasa) si a sumelor defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale ;
-adresa CJ Alba nr.7542/VII/2/E/II/12.04.2019 privind repartizarea pe UAT-uri a cotei corespunzatoare de
7,5%din impozitul pe venitul estimat a se incasa la bugetul de stat in anul 2019 ;
La stabilirea bugetului s-a luat in considerare si adresa Liceului ,,Dr.Lazar Chirila” nr.1055/01.04.2019 si
adresa biroului tehnic nr.1562/04.04.2019 privind propunerile ocbiectivelor de investitii pe anul 2019 ;
Avand in vedere :
Legea nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare; Legea 500/2002, privind finantele publice cu modificarile si
completarile ulterioare; O.UG. nr. 26 2012, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea
disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative; Legea cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; art.7 din Legea nr. 52/2003,republicată, privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
In temeiul art.45 si a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata,
HOTĂRĂSTE:
Art. 1. Se aproba bugetul general de venituri si cheltuieli al orasului Baia de Aries pe anul 2019, in suma totala
de 12318,70 mii lei, din care: 6379,00 mii lei – sectiunea de functionare si 5939,70 mii lei – sectiunea de dezvoltare,
conform anexelor nr.1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba bugetul local al orasului Baia de Aries pe anul 2019, in suma 12238,7 mii lei, din care:
6339,00 mii lei - sectiunea de functionare si 5939,70 mii lei - sectiunea de dezvoltare.
Art.3. Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, in
suma 40 mii lei, din care 40 mii lei sectiunea de functionare .
Art. 4. Se aproba veniturile bugetul local pe anul 2019 in suma totala de 12278,70 mii lei (11351,8 mii lei
buget + 926,9 mii lei excedent an precedent), formate din:
a) Venituri proprii in suma de 3009 mii lei, reprezentand 26,5% din bugetul local, compuse din venituri
fiscale,venituri nefiscale, cote defalcate din impozitul pe venit si taxe speciale;
b) Sume defalcate din TVA –362 mii lei, pentru finantarea de baza a invatamantului preuniversitar de stat,
finantarea serviciului de evidenta persoanei, tichete de cresa, drepturile copiilor cu CES integrati in invatamantul de
masa;
c) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 3539 mii lei;
d) Sume din excedentul anului precedent 926,9 mii lei;
e) Subventii de la bugetul de stat – 4441,8 mii lei, din care:
- Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -14 mii lei
- Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala – 1244,20 mii lei
- Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul
Programului National de Cadastru si Carte Funciara – 65 mii lei.

- Sume acordate din bugetul AFIRpentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 – 126,3 mii lei
- Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului
financiar 2014-2020 – 2992,3 mii lei.
Art.5. Se aproba cheltuielile bugetului local pe anul 2019, structurate astfel:
a) Cheltuieli de personal – 3737,62 mii lei, buget local ;
b) Cheltuieli cu bunuri si servicii – 2017,88 mii lei, buget local;
c) Asistenta sociala – 1260 mii lei, reprezentand: ajutoarele de urgenta, ajutoarele pentru incalzirea locuintei,
salariile si indemnizatiile persoanelor cu handicap;
d) Alte cheltuieli – 104,5 mii lei, din care:
-Burse elevi – 22,00 mii lei - Liceul „Dr. Lazar Chirila” Baia de Aries (se va aloca in contul unitatii
scolare in functie de numarul burselor stabilite pe categorii - sociale, de studiu, de merit), dupa aprobarea acestora
prin Hotararea Consiliului local.
- Culte religioase – 32 mii lei,(fonduri pentru functionarea unitatilor de cult )
- Asociatii si fundatii – 50,5 mii lei
e) Cheltuieli de capital, buget local – 5939,7 mii lei (926,9 mii lei din excedentul bugetului local)
Art.6 Se aproba bugetul finantat integral sau partial din venituri proprii – 40 mii lei (activitati privind
silvicultura, agricultura);
Structura cheltuielilor bugetare:
- cheltuieli cu bunuri si servicii – 40 mii lei
Art.7. Se aproba utilizarea sumei de 1326,9 mii lei din excedentul bugetului local al anului precedent astfel:
suma de 926,9 mii lei, pentru sectiunea de dezvoltare si suma de 400 mii lei pentru acoperirea temporara a
golurilor de casa provenite intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare pentru anul 2019.
Art.8. Se aproba utilizarea sumei de 40 mii lei din excedentul bugetului finantat integral sau partial din
venituri proprii al anului precedent, pentru sectiunea de functionare.
Art.9. Se aproba fondul de salarii pe anul 2019, conform anexei nr.3.
Art.10. Se aproba lista de investitii pentru anul 2019, conform anexei nr.4.
Art.11. Se aproba planul de achizitii pe anul 2019, conform anexei nr.5.
Art.12. 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, din numărul de 13 consilieri în funcţie şi
12 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons. Buzgar Adriana-Maria
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Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

