ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.15/02.02.2016
privind aprobarea bugetului general al orasului Baia de Aries, anul 2016
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, intrunit în şedinţă de indata;
Luand in dezbatere proiectul de hotarâre iniţiat de primar privind aprobarea bugetului general centralizat al orasului
Baia de Aries pe anul 2016; raportul de specialitate al serviciului financiar contabil si al biroului urbanism nr. 252/25.01.2016; adresa
D.G.F.P.Brasov-A.J.F.P.Alba nr.225959/29.12.2015 privind sumele alocate din impozitul pe venit si din sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2016; adresa D.G.F.P.Brasov-A.J.F.P.Alba nr.ABG STZ 1211/18.01.2016 privind sumele defalcate din
TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si pentru echilibrarea bugetelor locale , sume
aprobate prin HCJ Alba nr.1/2016, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la imprumuturi si programe/proiecte de infrastructura; bugetul
Liceului Dr. Lazar Chirila pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2016, avand nr. de inregistrare 88/14.01.2016; bugetul Caminului pt.
Persoane Varstnice pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2016, avand nr. de inregistrare 40/25.01.2016; referatul de specialitate
nr.201/20.01.2016 al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, intocmit de d-l Andreica Aurel – sef serviciu; referatul de necesitate al
bitoului tehnic nr.255/25.01.2016; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 din cadrul consiliului local;
Având in vedere:
-Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul ;
-Legea nr.273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea 500/2002, privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;
-OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare
a unor acte normative;
-OUG nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
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 2016, in suma totala de 8132,32 mii lei, din care :
5724,75 mii lei, sectiunea de functionare si 2395,6 mii lei, sectiunea de dezvoltare, (anexele 1-4).
Art.2. Se aproba bugetul local al orasului Baia de Aries pe anul 2016, in suma totala de: 7558,52 mii lei, din care:5165,95 mii lei - sectiunea
de functionare si 2380,6 mii lei - sectiunea de dezvoltare.
Art.3. Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, in suma 573,8 mii lei, din
care:558,8 mii lei sectiunea de functionare si 15,0 mii lei sectiunea de dezvoltare.
Art. 4. Se aproba veniturile bugetul local pe anul 2016 in suma totala de 5504,12 mii lei, formate din:
a) Venituri proprii in suma de 1908,45 mii lei, reprezentand 34,67%din bugetul local.
b) Sume defalcate din TVA – 3328 mii lei
c) Subventii de la bugetul de stat – 255,7 mii lei, din care:
- Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -30 mii lei
- Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala – 225,7 mii lei
Art.5. Se aproba cheltuielile bugetului local pe anul 2016, structurate astfel:
Cheltuieli de personal - 3941,2 mii lei (buget local: 3664,9 mii lei si buget finantat din surse proprii si subventii: 276,3 mii lei)
Cheltuieli cu bunuri si servicii – 1245,05 mii lei
Transferuri intre unitatile administratiei publice – 315,00 mii lei, din care:
- Camin pentru Persoane Varstnice (functionare) - 300, 00 mii lei
- Camin pentru Persoane Varstnice (dezvoltare) - 15,0 mii lei
Asistenta sociala – 364 mii lei
Alte cheltuieli – 46,7 mii lei, din care:
-Burse elevi – 20 mii lei
- Sustinere culte – 4 mii lei
- Asociatii si fundatii – 22,7 mii lei
Cheltuieli de capital – 2380,6 mii lei, din care: 2054,4 mii lei din excedentul bugetului local, iar 326,2 mii lei – din bugetul local.
Art.6. Se aproba fondul de salarii pe anul 2016, conform anexei nr.5.
Art.7. Se aproba lista de investitii pentru anul 2016, conform anexei nr.6.
Art.8. Se aproba planul de achizitii pe anul 2016, conform anexei nr.7.
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 10 voturi favorabile valabil exprimate si 1 abtinere, din numărul de 13 consilieri în
funcţie şi 11 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Marzan Silviu

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

