ANUNŢ
cu privire la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu
pe anul 2018
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost
elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
al comunei Tăuteu pe anul 2018 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării
Consiliului local al comunei Tăuteu, în şedinţa ordinară din februarie 2018.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile
sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria comunei Tăuteu,
la secretarul comunei, până la data de 10 februarie 2018 sau se vor comunica prin fax
la nr. 0259.354.825 sau prin e-mail, la adresa: primariatauteu@yahoo.com .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii
sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din
proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale
expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei comunei Tăuteu
www.comunatauteu.ro secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum
şi propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: ”Recomandare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
comunei Tăuteu
pe anul 2018”.
Data afişării: 03.01.2018
PRIMAR
Vincze Nandor-Ştefan

PRIMĂRIA COMUNEI TĂUTEU
Nr. 6 din 03.01.2018

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE

Încheiat azi, 03.01.2018, la sediul Primăriei din comuna Tăuteu, judeţul Bihor,
cu ocazia afişării PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local
de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2018.
Anunţul şi Proiectul de Hotărâre s-au afişat la sediul Primăriei comunei
Tăuteu, intrarea principal în clădirea primăriei, la avizierul instituţiei, precum și pe siteul instituției www.comunatauteu.ro la secțiunea ”Proiecte de hotărâre”.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare.

SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
al comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2018
Analizând Expunerea de motive nr. 5/03.01.2018 a primarului comunei Tăuteu și Raportul de
specialiate cu nr. ______________ al Compartimentului Financiar Contabil, din care rezultă necesitatea
aprobării bugetului local al comunei Tăuteu pe anul 2018,
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
Având în vedere prevederile din Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art.
1, alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 2 şi ale art. 115 alin. 1 lit.
b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:
P R O I E C T D E H O TĂ R Â R E
Art. 1. Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al comunei Tăuteu,
detaliat pe secţiunea Funcţionare şi secţiunea Dezvoltare, după cum urmează:
I.

SECŢIUNEA FUNCŢIONARE

PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma totală de _______ mii lei, după cum urmează:
- Cod 03.02.18 – Impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal:
____ mii lei.
- Cod 04.02.01 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit: ____ mii lei.
- Cod 04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale: ____ mii lei.
- Cod 07.02.01 – Impozite şi taxe pe clădiri: ____mii lei.
- Cod 07.02.02 – Impozit şi taxe pe teren: ____ mii lei.
- Cod 11.02.02 – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor: _____ mii lei.
- Cod 11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale: _____ mii lei.
- Cod 16.02.02 – Impozit pe mijloace de transport: ____ mii lei.
- Cod 18.02. – Alte impozite şi taxe fiscale: ____ mii lei.
- Cod 30.02 – Venituri din proprietate, concesiuni şi închirieri: ____ mii lei.
- Cod 34.02 – Venituri din taxe administrative, eliberări permise: ____ mii lei
- Cod 35.02 – Amenzi, penalităţi şi confiscări: ____ mii lei

-

Cod 37.02.03 – Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare: minus ____ mii lei
Cod 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat: ____ mii lei

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma totală de ________ mii lei, după cum urmează:
Cap. 51.02 – Autorităţi executive – suma totală de ____ mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: ____ mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: ____ mii lei
- Titlul 59 – ”Asociații și fundații”: ____ mii lei
- Titlul 85 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”: ____ mii lei
Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale – suma totală de ____ mii lei, din care:
- Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale: ____ mii lei
Cap. 65.02 – Învăţământ – suma totală de ________ mii lei, din care:
- Titlul 10 “Cheltuieli de personal”: ____ mii lei
- Titlul 20 “Bunuri şi servicii”: ____ mii lei
- Titlul 57 ”Asistență socială”: ____ mii lei
Cap. 66.02 – Sănătate – suma totală de _____ mii lei, din care:
- Titlul 10 “Cheltuieli de personal”: _____ mii lei
Cap. 67.02 – Cultură – suma totală de ________ mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: ____ mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: ____ mii lei
Cap. 68.02 – Asistenţă socială – suma totală de _________ mii lei, din care:
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: ____ mii lei
- Titlul 57 – “Ajutoare sociale”: ____ mii lei
Cap. 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – suma totală de suma de __________ mii lei,
din care:
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: ____ mii lei
Cap. 84.02 – Transporturi – suma totală de _________ mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: ____ mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: ____ mii lei
II.

SECŢIUNEA DEZVOLTARE

PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma de __________ mii lei, din care:
- Cod 37.02.04 – Vărsăminte din Secţiunea “Funcţionare”: ____ mii lei.
- Cod 42.02.65 – Finanțare Programului Național de Dezvoltare Locală: ____ mii lei

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de ___________ mii lei, astfel:
- Cap. 51.02 – Autorități publice – cheltuieli de capital: ____ lei
- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – cheltuieli de capital: ____ mii lei
- Cap. 84.02 – Transporturi – cheltuieli de capital: ____ mii lei
Art. 2. Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2018 detaliat
conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art. 3. Se aprobă formularele de fundamentare a finanţării programelor de investiţii, conform
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art. 4. Primarul comunei Tăuteu, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în
care Compartimentul Finanicar Contabil va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă”, ____ ”abțineri”,
fiind prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 5 din 03.01.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
comunei Tăuteu pe anul 2018
În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art.
1, alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 2 şi ale art. 115 alin. 1 lit.
b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Avân în vedere cele menționate anterior, solicit Compartimentului Financiar Contabil
întocmirea Raportului de specialitate, prin care să se propună cifrele de buget pentru anul 2018,
În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2018, în şedinţa de ordinară din 31 ianuarie
2018.
Inițiator,
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan

