JUDEŢUL HUNEDOARA
C

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 16 /2016

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Vulcan pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Având în vedere Raportul primarului municipiului Vulcan, înregistrat sub
nr. 13/8612/29.01.2016 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului Vulcan pe anul 2016,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 13/2015, raportul Direcţiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 17/8614/29.01.2016,
precum şi avizul comisiei de specialitate „Activităţi economico-financiare şi de agricultură ”,
înregistrat sub nr. 15/8615/01.02.2016, de pe lângă Consiliul local,
În conformitate cu prevederile art.39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016,
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(4), lit.a) şi art.45 alin (2), lit.a) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Vulcan pe anul 2016 cuprinde două
secţiuni:
-secţiunea de funcţionare care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru
realizarea competenţelor stabilite prin lege şi a cheltuielilor curente respective;
- secţiunea de dezvoltare care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării
politicilor de dezvoltare la nivel local;
(2) Repartizarea resursele financiare proprii şi sumele defalcate din impozitul pe salarii, se face în
principal pentru: autorităţi publice, alte servicii publice generale, apărare, ordine publică si siguranţă
naţională, învăţământ, sănătate, cultură, recreere si religie , asigurări si asistenţă socială, gospodărie
comunală şi locuinţe, protecţia mediului, combustibili si energie, transporturi şi alte acţiuni economice.
Art.2 Bugetul local (cod A) pe anul 2016 se stabileşte la venituri în sumă de 36.425,00 mii lei
şi la cheltuieli în sumă de 40.454,49 mii lei.
Art.3 Veniturile bugetului local pe anul 2016, în sumă de 36.425,00 mii lei sunt defalcate
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din buget , după cum urmează:
-venituri secţiunea de funcţionare în sumă de 32.512,76 mii lei
-venituri secţiunea de dezvoltare în sumă de 3.912,24 mii lei
Art.4 (1) Cheltuielile bugetului local pe anul 2016 în sumă de 40.454,49 mii lei se repartizează
astfel:
- cheltuieli secţiunea de funcţionare în sumă de 32.512,76 mii lei ( conform anexei nr.2);
- cheltuieli secţiunea de dezvoltare în sumă de 7.941,73 mii lei ( conform anexei nr.3);
(2 ) Cheltuielile secţiunii de funcţionare cuprind:

-

 Cheltuieli curente în sumă de 32,512,76 mii lei din care:
cheltuieli de personal în sumă de 17.016,00 mii lei
cheltuieli materiale şi servicii în sumă de 10.765,00 mii lei ;
dobânzi aferente datoriei publice în sumă de 11,76 mii lei;
subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif în sumă de 300 mii lei;
transferuri între unităţi în sumă de 403,00 mii lei
ajutoare sociale în sumă de 2.720,00 mii lei;
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-

burse în sumă de 745,00 mii lei;
asociaţii şi fundaţii 218,00 mii lei;
rambursări de credite 334,00 mii lei;

(3) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt în sumă de 7.941,73 mii lei şi cuprind:
- transferuri 75,00 mii lei;
- cheltuieli de capital în sumă de 7.866,73 mii lei ;

Art.5 Cheltuielile bugetului local pentru anul 2016 se structurează pe 5 părţi după cum urmează:
PARTEA I Cheltuielile pentru servicii publice generale se stabilesc în sumă de 7,706,76 mii lei şi
cuprind:

-

Secţiunea de funcţionare în sumă de 6.625,76 mii lei din care:
autorităţi publice si acţiuni externe in sumă de 6,025,00 mii lei ;
alte servicii publice generale în sumă de 589,00 mii lei;
tranzacţii privind datoria publică 11,76 mii lei;
Secţiunea de dezvoltare în sumă de 1.081,00 mii lei din care:
autorităţi publice si acţiuni externe in sumă de 1.081,00 mii lei;

PARTEA II Cheltuielile pentru apărare ,ordine publica si siguranţa naţională se stabilesc în sumă
de 1.085,00 mii lei si cuprind:
Secţiunea de funcţionare în sumă de 1.010,00 mii lei din care:
apărare în sumă de 10,00 mii lei;
ordine publica si siguranţa naţională în sumă de 1.000,00 mii lei.
Secţiunea de dezvoltare în sumă de 75,00 mii lei din care:
- ordine publica si siguranţa naţională în sumă de 75,00 mii lei.
-

PARTEA III Cheltuielile social-culturale se stabilesc în sumă de 19.030,73 mii lei şi cuprind:
Secţiunea de funcţionare în sumă de 18.697,00 mii lei din care:
- învăţământ în sumă de 12.548,00 mii lei;
- sănătate în sumă de 386,00 mii lei;
- cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă , religioasă şi de tineret în sumă de 935,00 mii lei
- asistenţă socială în sumă de 4.828,00 mii lei
Secţiunea de dezvoltare în sumă de 333,73 mii lei din care:
învăţământ în sumă de 80,00 mii lei;
sănătate 214,18 mii lei;
asistenţă socială 39,55 mii lei.
PARTEA IV Cheltuieli pentru servicii si dezvoltare publică , locuinţe, mediu si ape se stabilesc în
sumă de 7.039,00 mii lei, din care:

-

Secţiunea de funcţionare în sumă de 5.530,00 mii lei din care:
locuinţe ,servicii si dezvoltare publică in sumă de 3.250 mii lei;
protecţia mediului in sumă de 2.280,00 mii lei;
Secţiunea de dezvoltare în sumă de 1.509,00 mii lei din care:
locuinţe ,servicii si dezvoltare publică in sumă de 1.345,00 mii lei;
protecţia mediului in sumă de 164,00 mii lei;
PARTEA V Acţiuni economice în sumă de 5.593,00 mii lei şi cuprind:

Secţiunea de funcţionare în sumă de 650,00 mii lei din care:
-combustibili si energie termică în sumă de 360,00 mii lei ;
-transporturi în sumă de 290,00 mii lei ;
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Secţiunea de dezvoltare în sumă de 4.943,00 mii lei din care:
- combustibili si energie termică în sumă de 50,00 mii lei ;
-transporturi în sumă de 4.893,00 mii lei ;
Art.6 Bugetul local pe anul 2016 precum şi estimările aferente anilor 2017 – 2019 detaliate la
venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prezentate în anexa 1 şi 2 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Obiectivele de investiţii pentru anul 2016 sunt cuprinse în anexa nr. 4 şi 7 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art..8 Excedentul bugetului local în sumă de 4.029,49 mii lei va fi utilizat în anul financiar 2016
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare .
Art.9 Bugetul din venituri proprii şi subvenţii ( cod E şi F) pentru anul 2016 se stabileşte la
venituri în sumă de 11.911,40 mii lei iar la cheltuieli în sumă de 12.178,86 mii lei, diferenţa acoperindu-se
din excedentul anului 2015 în sumă de 267,46 mii lei, conform anexelor nr. 6 şi 7. Excedentul bugetului din
venituri proprii şi subvenţii aparţinând Spitalului municipal Vulcan ( 50,17 mii lei) şi Primăriei
municipiului Vulcan ( 216,4 mii lei) va fi utilizat în cursul anului financiar 2016 pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, iar excedentul aparţinând unităţilor de învăţământ în sumă de 0,89 mii
lei va fi utilizat în anul financiar 2016 pentru finanţarea secţiunii de funcţionare
Art.10 Bugetul din venituri proprii şi subvenţii ( cod E şi F) pe anul 2016 şi estimările pentru anii
2017 – 2019 este prezentat de asemenea în anexele 5, 6 respectiv 7.
Art.11. Previziunile cheltuielilor de personal sunt cuprinse în bugetul general consolidat al
municipiului Vulcan sunt în sumă totală de 25.130,00 mii lei din care:
Buget local (cod A) suma 17.016,00 mii lei astfel:
Capitolul 51.00. ,, Autorităţi publice “ suma de 3.700 mii lei ;
Capitolul 54.00. ,, Alte servicii publice generale “ suma de 140 mii lei;
Capitolul 61.00. ,, Ordine publică şi siguranţă naţională “ suma de 870 mii lei;
Capitolul 65.00. ,, Învăţământ “ suma de 10.180,00 mii lei;
Capitolul 66.00. ,, Sănătate “ suma de 126 mii lei;
Capitolul 68.00. ,,Asigurări şi asistenţă socială “ suma de 2.000 mii lei;
Buget venituri proprii şi subvenţii ( cod E şi F) suma de 8.114,00 mii lei
Capitolul 66.00 ,, Sănătate” suma de 8.004 mii lei;
Capitolul 70.00. ,, Servicii şi dezvoltare publică “ suma de 110 mii lei;
Art.12 Angajarea cheltuielilor pentru decontarea lucrărilor de investiţii, dotări cuprinse în listele de
investiţii se vor face în baza documentelor tehnico-economice , iar decontarea numai după verificarea în
teren de către organele specializate ale Consiliului local, a situaţiei lucrărilor executate din punct de vedere
cantitativ şi calitativ de către executant.
Art.13 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
Art.14 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
municipiului Vulcan , Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara , Trezoreriei Petroşani ,
Direcţiei economice , Direcţiei tehnice şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 02.02. 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier ANDRAŞ EMIL SERGIU

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. PETER RODICA

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 14 voturi „pentru”
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