ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr.18/22.04.2019
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 13.12.2018 si trim.I, an 2019
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 13.12.2018 si trim.I, an 2019; raportul de specialitate nr.1751/15.04.2019, întocmit de
doamna Pasca Elenea - sef serv.financiar contabil; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1 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 bugetului local de venituri şi cheltuieli al orasul Baia de Aries, sectiunea
VENITURI, dupa cum urmeaza:
-la data de 31.12.2018: suma de 3.811.833 lei, din care: 3.415.973 lei la sectiunea de functionare si suma
de 395.860 lei la sectiunea de dezvoltare (anexa nr.1)
-la data de 31.03.2019: suma de 1.271.260 lei, din care: 1.195.260 lei la sectiunea de functionare si suma
de 76.000 lei la sectiunea de dezvoltare (anexa nr.3)
Art.2. Se aprobă execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli al orasul Baia de Aries, sectiunea
CHELTUIELI, dupa cum urmeaza:
- la data de 31.12.2018: suma de 4.364.276 lei, din care 3.945.691 lei pentru sectiunea de functionare si
suma de 418.585 lei pentru sectiunea de dezvoltare, deficitul anului 2018 fiind de 552.443 lei. (anexa nr.1).
- la data de 31.03.2019: suma de 803.519 lei, din care : 803.519 lei pentru secţiunea de funcţionare
(anexa nr.3).
Art.3. Se aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baia de Aries din surse proprii si
subventii, la data de 31.12.2018 (anexa nr.2), dupa cum urmeaza:
- suma de 176.214 lei la venituri
- suma de 207.131 lei la cheltuieli.
Art.4.Se aproba situatiile financiareale orasului Baia de Aries la data de 31.12.2018, rerspectiv:bilantul,
contul de rezultat patrimonial, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor, situatia activelor fixe
amortizabile si situatia activelor fixe neamortizabile,conform anexelor 4,5,6,7 si 8.
Art.5. Anexele 1,2,3,4,5,6,7 si 8, reprezinta parte integranta din prezenta hotarare.
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 de 12 voturi favorabile, din numărul de 13

consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons. Buzgar Adriana-Maria
N.D. 5 exp.

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

