ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al anului 2017 al Comunei Ciumani
Consiliul Local Ciumani la şedinţa extraordinară din data de 23 martie 2017,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.16/2017, prezentat de Primarul comunei,cu
privire la bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2017 al Comunei Ciumani,
Cu raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi economice a
Consiliului Local Ciumani nr.16/2017 precum şi raportul de specialitate înaintat de
compartimentul contabilitate nr.16/2017,
Ţinând cont de publicarea prin afişaj a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Ciumani pe anul 2017 în scopul dezbaterii publice a acestuia,
Luând în considerare prevederile :
- Legea nr.6/2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017, în special ANEXA 10
Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2017,
- Legii nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
- Ordonanței de Urgență nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017,
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative,
- a Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale,modificat şi completat ulterior
-Ordonanţei de Urgenţă nr.63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare,
- Legea nr.258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei
publice şi instituţiile publice
- a Legii nr.1/2011,legea educaţiei naţionale, modificat și completat ulterior,
- Dispoziţiile nr.6/22.02.2017 și nr.7/23.02.2017 ,
al Șefului Administrației la
Administrația Județeană
a Finanţelor Publice a judeţului Harghita privind repartizarea
sumelor alocate pe anul 2016 pentru echilibrarea bugetelor locale ,precum Repartizarea pe
trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale,
- Hotărârea Consiliului Județean nr.23/20167 privind repartizarea pentru unitățile
administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale și a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18, 5 % din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor local epe anul 2017 și estimărilor pentru anii
2018-2020,
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală,văzând procesul verbal de afişaj nr.757/23.03. 2017,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.38 alineat 4) litera a) şi art.46 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001,republicat cu modificările şi completările
ulterioare,cu un număr de 9 voturi pentru ,
h o t ă r e ş t e:

Art.1. Se aprobă Bugetul general al comunei Ciumani pe anul 2017 în sumă de 7.399,00 mii lei la venituri şi în sumă de 8.758,09 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr.1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă veniturile la bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole
şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe în sumă de 7.065,00 mii lei, conform
anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă cheltuielile detaliate pe capitole şi subcapitole, pe titluri şi articole în
sumă de 8.394,00 mii lei, din care ____ mii lei secţiunea de funcţionare şi ____ mii lei
secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Se aprobă bugetul din venituri proprii şi subvenţii detaliat în sumă de 334,00
mii lei la venituri şi la partea de cheltuieli pe capitole , subcapitole, titluri şi articole de
cheltuieli în sumă de 364,09 mii lei, toate pe secţiunea de funcţionare, confor anexei nr.4,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă la secţiunea de dezvoltare lista de investiţii publice pe anul 2017 a
Comunei Ciumani în valoare de ______ mii lei, din care 1.175,50 mii lei fonduri europene
nerambursabile ______ mii lei cheltuieli capitale ale bugetului local, conform anexei nr.5,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă folosirea excedentului extrabugetului din data de 31.12.2016 în sumă
de 30,09 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor în anul curent a secției de funcționare, din
care:
a) Comuna Ciumani în sumă de 3,30 mii lei,
b) Școala Gimnazială Kollo Miklos în sumă de 26,79 mii lei.
Art.7. Se aprobă folosirea excedentului bugetului local din data de 31.12.2016 în sumă
de 1.329,00 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
Art.8. Se aprobă numărul de personal și cheltuielile personale din cadrul aparatului
propriu al primarului și aparatul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Ciumani,
conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrodă Hotătârea Consiliului
Local Ciumani nr.6/2017 privind aprobarea folosirii excedentului bugetului local de la data
de 31.12. 2016.
Art.10. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Ciumani.
Art.11. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei se comunică Primarului
comunei Ciumani, Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică
prin afișare și pe pagina de internet al comunei.
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