JUDEŢUL HUNEDOARA
C

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 8 /2018

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Vulcan pe anul 2018
și estimările pe anii 2019-2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Având în vedere Raportul Primarului municipiului Vulcan, înregistrat sub
nr. 8/1/30/01.02.2018 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului Vulcan pe anul 2018,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 8/1/31/2018, raportul Direcţiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 8/1/32/2018,
Procesul –verbal de afișare al proiectului de hotărâre nr.12180/2018, Procesul –verbal al dezbaterii
publice nr. 14068/31.01.2018 precum şi avizul comisiei de specialitate „Activităţi economicofinanciare şi de agricultură”, înregistrat sub nr. 9/1/33/2018, de pe lângă Consiliul local;
Având în vedere:
- Adresa nr. 1199/29.01.2018 a Consiliului Judeţean prin care se transmite Hotărârea
nr. 15/20018 privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021;
-Adresa A.J.F.P Hunedoara nr. 818/11.01.2018 prin care sunt comunicate sumele în
vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021,
precum şi adresa nr. 2019/31.01.2018 prin care sunt comunicate repartizările pe trimestre a sumelor
defalcate din TVA pe anul 2018, aprobate prin Decizia Şefului administraţiei finanţelor publice a
judeţului Hunedoara;
-Adresa nr.195/09.01.2018 a Spitalului municipal Vulcan prin care se transmite propunerea
Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi estimările pe anul 2019-2020;
-Adresa nr.14384/06.02.2018 a Clubului Sportiv Municipal Vulcan prin care se transmite
Hotărârea nr. 3/05.02.2018 a Consiliului de administraţie a Clubului Sportiv Municipal Vulcan
privind Bugetul de venituri şi cheltuieli a Clubului sportiv Municipal Vulcan pe anul 2018 şi
previziunile bugetare pe anii 2019-2021;
-Adresa nr. 913/08.02.2018 a Colegiului Tehnic Mihai Viteazu, Adresa nr. 336/06.02.2018
a Şcolii Gimnaziale nr.4 Vulcan, Adresa nr. 111/08.02.2018 a Şcolii Gimnaziale nr.6 Vulcan, prin
care sunt comunicate propunerile pentru bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi
previziunile bugetare pentru anii 2019-2021;
-Nota de fundamentare nr. 12064/09.01.2018 a Direcţiei tehnice privind justificare
includerii obiectivelor de investiţii Programul obiectivelor de investiţii pe anul 2018 a Municipiului
Vulcan;
În conformitate cu prevederile art.39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018,
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.4 lit.”a” şi art.45 alin 2 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Vulcan pe anul 2018 care
cuprinde două secţiuni:
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-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 2018 se stabileşte la venituri în sumă de 32.753.55 mii lei
şi la cheltuieli în sumă de 34.517,11 mii lei.
Art.3 Veniturile bugetului local pe anul 2018, în sumă de 32.753,55 mii lei sunt defalcate
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din buget , după cum urmează:
-venituri secţiunea de funcţionare în sumă de 30.668,04 mii lei
-venituri secţiunea de dezvoltare în sumă de 2.085,51 mii lei
Art.4 (1) Cheltuielile bugetului local pe anul 2018 în sumă de 34.517,11 mii lei se repartizează
astfel:
- cheltuieli secţiunea de funcţionare în sumă de 30.668,04 mii lei ( conform anexei nr.2);
- cheltuieli secţiunea de dezvoltare în sumă de 3.849,07 mii lei ( conform anexei nr.3);
(2 ) Cheltuielile secţiunii de funcţionare cuprind:

-

 Cheltuieli curente în sumă de 30.668,04 mii lei din care:
cheltuieli de personal în sumă de 12.582,04 mii lei
cheltuieli bunuri şi servicii în sumă de 12.601,17 mii lei ;
transferuri între unităţi în sumă de 400,00 mii lei
ajutoare sociale în sumă de 4.211,00 mii lei;
burse în sumă de 550,00 mii lei;
asociaţii şi fundaţii 470,00 mii lei;
(3) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt în sumă de 3.849,07 mii lei şi cuprind:
- cheltuieli de capital în sumă de 3.849,07 mii lei ;
Art.5 Cheltuielile bugetului local pentru anul 2018 se structurează pe 5 părţi după cum urmează:
PARTEA I Cheltuielile pentru servicii publice generale se stabilesc în sumă de 9.488,36 mii lei şi

cuprind:

-

Secţiunea de funcţionare în sumă de 8.848,87 mii lei din care:
autorităţi publice si acţiuni externe in sumă de 8.329,87 mii lei ;
alte servicii publice generale în sumă de 259,00 mii lei;
Secţiunea de dezvoltare în sumă de 639,49 mii lei din care:
autorităţi publice si acţiuni externe in sumă de 639,49 mii lei;

PARTEA II Cheltuielile pentru apărare ,ordine publica si siguranţa naţională se stabilesc în sumă
de 1.444,00 mii lei si cuprind:

-

Secţiunea de funcţionare în sumă de 1.399,00 mii lei din care:
apărare în sumă de 5,00 mii lei;
ordine publica si siguranţa naţională în sumă de 1.654,00 mii lei.
Secţiunea de dezvoltare în sumă de 45,00 mii lei din care:
ordine publică și siguranță națională in sumă de 45,00 mii lei;
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PARTEA III Cheltuielile social-culturale se stabilesc în sumă de 12.017,24 mii lei şi cuprind:
Secţiunea de funcţionare în sumă de 11.950,00 mii lei din care:
- învăţământ în sumă de 2.462,00 mii lei;
- sănătate în sumă de 308,00 mii lei;
- cultură, recreere și religie în sumă de 979,00 mii lei;
- asistenţă socială în sumă de 8.201,00 mii lei
Secţiunea de dezvoltare în sumă de 67,24 mii lei din care:
sănătate 67,24 mii lei;
PARTEA IV Cheltuieli pentru servicii si dezvoltare publica , locuinţe, mediu si ape se stabilesc în
sumă de 7.960,30 mii lei, din care:

-

Secţiunea de funcţionare în sumă de 7.790,17 mii lei din care:
locuinţe ,servicii si dezvoltare publică in sumă de 3.144,00 mii lei;
protecţia mediului in sumă de 4.646,17mii lei;
Secţiunea de dezvoltare în sumă de 230,13 mii lei din care:
locuinţe ,servicii si dezvoltare publică in sumă de 181,13 mii lei;
protecţia mediului in sumă de 49,00 mii lei;
PARTEA V Acţiuni economice în sumă de 3.547,21 mii lei şi cuprind:

Secţiunea de funcţionare în sumă de 680,00 mii lei din care:
-combustibili si energie termică în sumă de 60,00 mii lei ;
-transporturi în sumă de 600,00 mii lei ;
-alte acţiuni economice în sumă de 20 mii lei;
Secţiunea de dezvoltare în sumă de 2.867,21 mii lei din care:
-transporturi în sumă de 2.867,21 mii lei ;
Art.6 Bugetul local pe anul 2018 precum şi estimările aferente anilor 2019 – 2021 detaliate la
venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prezentate în anexele nr. 1,2 și 3
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Obiectivele de investiţii ale bugetului local (cod A) pentru anul 2018 sunt cuprinse în anexa
nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art..8 Excedentul bugetului local pe anul 2017 în sumă de 1.763,56 mii lei va fi utilizat în anul
financiar 2018 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare .
Art.9 Bugetul din venituri proprii şi subvenţii ( cod E, F și G ) pentru anul 2018 se stabileşte la
venituri în sumă de 21.895,00 mii lei ( din care: 21.250 mii lei aferente Spitalului municipal Vulcan, 65 mii
lei aferente unităților de învățământ , 400,00 mii lei aferente Clubului Sportiv Mihai Viteazu și 180 mii lei
Municipiul Vulcan) iar la cheltuieli în sumă de 22.165,73 mii lei ( din care:21.251,07 mii lei aferente
Spitalului municipal Vulcan, 66,52 mii lei aferente unităților de învățământ , 400 mii lei aferente Clubului
Sportiv Mihai Viteazu și 448,14 mii lei aferente municipiului Vulcan.
Art.10 Excedentul bugetului din venituri proprii și subvenții aparținând Spitalului municipal Vulcan
1,07 mii lei) și Primăriei municipiului Vulcan ( 271,14 mii lei) va fi utilizat în cursul anului financiar 2018
pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, iar excedentul aparținând unităților de învățământ în
sumă de 1,52 mii lei va fi utilizat în anul financiar 2018 pentru finanțarea secțiunii de funcționare
Art.11 Bugetul din venituri proprii şi subvenţii ( cod E, F și G) pe anul 2018 și estimările pentru
anii 2018 – 2020 sunt detaliate în anexele nr.5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12 Obiectivele de investiții ale activităților finanțate integral din venituri proprii ( sursa E,F și )
sunt detaliate în anexele nr. 7 respectiv 8.
Art.13. Previziunile cheltuielilor de personal sunt cuprinse în bugetul general consolidat al
municipiului Vulcan sunt în sumă totală de 30.522,00 mii lei din care:
Buget local (cod A) suma 12.455,00 mii lei astfel:
Capitolul 51.00. ,, Autorităţi publice “ suma de 6.479 mii lei ;
Capitolul 54.00. ,, Alte servicii publice generale “ suma de 240 mii lei;
Capitolul 61.00. ,, Ordine publică şi siguranţă naţională “ suma de 1.560 mii lei;
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Capitolul 66.00. ,, Sănătate “ suma de 150 mii lei;
Capitolul 68.00. ,,Asigurări şi asistenţă socială “ suma de 4.026 mii lei;
Buget venituri proprii şi subvenţii ( cod E,F și G) suma de 18.067,00 mii lei
Capitolul 66.00 ,, Sănătate” suma de 17.757,00 mii lei;
Capitolul 67.00 ,, Cultură, recreere și religie” suma de 200,00 mii lei;
Capitolul 70.00. ,, Servicii şi dezvoltare publică “ suma de 110 mii lei;
Art.14 Angajarea cheltuielilor pentru decontarea lucrărilor de investiţii cuprinse în listele de
investiţii se vor face în baza documentelor tehnico-economice , iar decontarea numai după verificarea în
teren a situaţiei lucrărilor executate din punct de vedere cantitativ şi calitativ de către executant.
Art.15 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestație în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Art.16 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
municipiului Vulcan , Administrației Județene a Finanţelor Publice Hunedoara , Trezoreriei Petroşani ,
Direcţiei economice , Direcţiei tehnice, Spitalului municipal Vulcan, Clubului Sportiv Mihai Viteazu,
unităților de învățământ de pe raza municipiului Vulcan şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 12.02.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Dragu Petrică Constantin

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată atât pe articole, cât și în întregime, prin vot liber exprimat , fiind
exprimate 17 voturi „pentru”,
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