ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA C Î R Ţ A
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 2/2015
cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2015
Consiliul local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 12 februarie 2015.
Având în vedere:
- adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita cu nr.52499/
20.01.2015, 52557/21.01.2015, 52616/27.01.2015 și cu nr.52640/30.01.2015;
- Dispozițiile emise de șeful administrației al Adiministrației județene a finanțelor
publice Harghita cu nr.3/19.01.2015, nr.4/21.01.2015 și nr.5/22.01.2015;
- Hotărârea Guvernului nr. 14/2015 privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat
pe anul 2015, precum şi a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare și art.7 din Legea nr.52/2003 republicată,
privind transparenţa decizională în administraţie publică;
Luând în considerare raportul de avizare favorabilă al Comisiei pentru
activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie socială, juridică şi disciplină al
Consiliului local al comunei Cîrţa și raportul de specialitate al compartimentului
de contabilitate vizat de către primarul comunei Cîrţa,
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, art.45 pct.(2)
lit.”a” şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Aprobă bugetul general al localităţii Cîrţa pe anul 2015 în sumă de
3.472,57 mii lei la venituri şi în suma de 4.043,69 mii lei la cheltuieli, (din care
571,12 mii lei excedent bugetar din anul 2014), conform anexei nr.1.
Art.2. Aprobă bugetul local detailat la venituri pe capitole şi subcapitole
în sumă de 3.472,57 mii lei şi la cheltuieli pe capitole, titluri şi articole de
cheltuieli şi subcapitole în sumă de 4.043,69 mii lei conform anexelor nr.2 și 3.
Art.3. Se aprobă estimările bugetului comunei Cîrța pe anii 2016-2018,
după cum urmează:
Estimări 2016-2018
Bugetul local
Bugetul general
estimare pe anul 2016
2.945,37
2.945,37
estimare pe anul 2017
3.006,37
3.006,37
estimare pe anul 2018
3.035,37
3.035,37

Art.4. Aprobă utilizarea excedentului bugetar din anul 2014 conform
prevederilor art.58 alin.1) lit a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, în trimestrul II, în sumă totală de
571,12 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pentru
investiţii, după cum urmează:
- Muzee, cod:67.02.03.03 ..........................................................99,00 mii lei
- Cămine culturale, cod:67.02.03.07...........................................30,00 mii lei
- Intreținere parcuri, zone verzi, cod:67.02.05.03.....................200,00 mii lei
- Iluminat public, electrigficări, cod:70.02.06.............................60,00 mii lei
- Drumuri și poduri, cod: 84.02.03.01.........................................40,00 mii lei
- Turism, cod:87.02.04..............................................................131,00 mii lei
- Alte servicii în domeniul locuințelor (P.U.G.), cod:70.02.5.....11,12 mii lei
Art.5. Aprobă lista cu investiţii pentru anul 2015 în sumă de 1.261,92 mii
lei conform anexelor nr.4 și 5.
Art.6. Aprobă numărul de personal din aparatul de specialitate al
primarului şi din cadrul serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea
Consiliului local conform anexei nr.6.
Art.7. Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează primarul localităţii Cîrţa dl. Gabor Tibor, precum şi compartimentul
contabil financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică domnului primar Gabor Tibor,
D.G.F.P. Harghita, compartimentului de contabilitate, precum şi Instituţiei
Prefectului Judeţul Harghita.
Comuna Cîrţa, la 12 februarie 2015

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Antal Ernő

Contrasemnează:
Secretar al comunei,
Karda Melania

