ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.13 din 27 februarie 2018 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
Comunei Naidăș, pe anul 2018
Luând act de raportul de specialitate , întocmit de către Compartimentul de
specialitate, expunerea de motive a primarului Comunei Naidăș, în calitate de iniţiator,
de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Constatând necesitatea aprobării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al
Comunei Naidăș pe anul 2018
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
aprobat de Ministerul Finantelor Publice conform adresei nr.462250/2018.
În baza adreselor D.G.R.F.P Caras Severin nr. 815/30.01.2018 privind rep.pe
trimester a sumelor defalcate di taxa pe valoarea adugata pentru bugetele locale
respectiv nr.228 din 10.01.2018 privind repartizarea sumelor rezultate in urma
repartizarii,pe anul 2018 a sumelor defalcate din unele venituri ale bubetului de stat
aprobate prin decizia şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caras
Severin, respective 351 /30 de la Consiliul Județean Caraș-Severin.
Având la bază prevederile art. 34 alin.6 din Legea nr. 393/2004 privind statutul
aleşilor locali,
În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din OU.G nr. 26 din 6 iunie
2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,
În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele
publice locale actualizată,
În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi
actualizată, privind administraţia publică locală,
Consiliul Local al Comunei Naidăș întrunit în ședință ordinară
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Naidăș pe
anul 2018, venituri total 1571.16 mii lei, cheltuieli total 1771.16 mii lei conform
anexei 1 si anexa 1.1 din care:
La sectiunea de funcționare venituri total 1421.16 mii lei, cheltuieli total 1421.16
mii lei conform anexei 2.1
La sectiunea de dezvoltare total venit 150.00 mii lei, total cheltuieli 350.00 mii lei
conf.anexei 2.2
Art.2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018, în valoare de 350.00
mii lei conform anexei nr.3.

Art.3 Se aprobă folosirea excedentului din anul 2017 în sumă de 200.00 lei
pentru sectiunea de dezvoltare se folosește la cap.65.02 Învațământ suma de 10.00 mii
lei, cap.67.02 Cultură, religie, sport, suma de 70.00 mii lei, capitolul 70.02 Servici de
dezvoltare publică cu suma de 95.00 mii lei cap.84.02 Transporturi cu suma de 25.00
mii lei.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Comunei Naidăș prin compartimentele de specialitate.
Art.5.Prezenta hotărare se comunică se va face publică prin afisare sitte-ul
Primăriei comunei Naidăș,intra in vigoare si se comunica in bazat.48 alin.2,ale art.49
alin.1 teza II și ale art 115 alin 3 si 5 din Legea nr.215/201 privind administratia publica
locala,republicata în 2007 ,la
-Institutia Prefectului –Judetul Caraș-Severin
-Directia de Trezorerie Caraș-Severin
-Primarul Comunei Naidăș
-Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăș
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Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data de 27 februarie
2018, sistem de vot liber, cu un număr de 9 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi ,,împotrivă”.

