Consiliul local al orasului Seini

HOTARAREA nr.

,/2017

prir,'ind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini pe anul 2017.

Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta aordinara la data de 22.03.2017
Avind in vedere :
Decizia directorului executiv al DGFP Maramures nr.2121,02.2017 privind repartizarea
cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si repartizarea
sumelor rlefalcate din TVA pt echilibrare.
Decizia nr.312.l .02.2011 privind repartizarea sumelor din TVA pentru functionarea
cheltuielilor pentru asistentii personali, cheltuieli pentru incalzirea locuintei cu lemne, plata
stimulentelor educationale a copiilor din familii defavoriz,ate, frnantarea drepturilor copiilor
cu cerint,; educationale speciale integrati in invatamant de masa, functionareer serviciilor de
evidenta a persoanelor si crese
Decizia nr.6124.02.2017 privind repaftizarea sumelor defalcate din TVA 110202
privind datele salariilor, sporurilor in invatamantul preuniversitar de stat, a sumelor necesare
aplicarii Legii 85/20 1 6.
- Faptul ca a fbst respectat principiul transparentei si publicitatii bugetului,
- llaportul Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului
orasului Seini,
- Proiectul de hotarare,
- ,\vizul cornisiei buget-finante din cadrul Consiliului local Seini,
- ,\vizul secretaruluri orasuiui.
In temeiul Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionala in adminirstratia publica,
repLrblicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,
ln conformitate cu prevederile Legii nr.6120l7 a bugetului de stat pe anLul 2017,Legir
2731200(t privind flrrar-rtele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii
22712011r privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, FI.G. nr.112016
privind aprobarea Norntelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificarile si
completer.ri le ulterioare.
lnbaza art.36 alin. 1, al.2.lit.b, al.4,lit. a, art.45, al.2,lit.a, si art.l15, al.1, lit.b din
Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale, republicata, cu nnodificarile si
completarile ulterioare;

HOTARASTE
Art.l.

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Seini pe anul
de 17.51.5.220,30 lei. din care;

-

Venituri proprii 3.973.000 lei,

20ll la suma

-

Sume din TVA - personal invatamant 4.956.000 Iei,
Cheltuieli materiale finantare/elev 571.000 lei.
Sume din TVA - incalzire persoane ajutor social 14.000 lei,
Sume din TVA asistenti personali si indemntzatrr L439.000 lei,
Sume din TVA - Serviciul evidenta al persoanelor 10.000 lei,
Sume din TVA pentru echilibrare 855.000 lei
Cote defalcate din impozitul pe venit 1.041.000 lei
Sume defalcate din impozitul pe venit 2.065.000 lei,
Subventii pentru incalzire locuinte cu lemne 15.000 lei,
Sume din TVA ptr. tichete de cresa si gradinita 25.000 lei,
Sume din TVA ptr. elevi cu cerinte educationale speciale, integrati in invatamantul de
masa 56.000 lei,
Sume din TVA ptr. acordarea drept in invatamant, conform Legii 8512016 60.000 lei
Sume din TVA ptr crese 95.000 lei,
Sume din PNDt. 1.133.858 lei,
Finar:rtare programe de dezvoltare regionala 20.000 lei,
Finantare Mec.SEE 500.000 lei,

Cheltuieli totale

17

.515.220,30 lei

Art.2.Reparl"izarea pe capitole si subcapitole se face conform anexei 1, care face parle
integranta din prezenta hotarare.
Art.3.Se aproba lista de investitii pe anul 20ll in suma de 3.302.020,30 lei, conform
Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4.Se aprobaca excedentul exercitiului bugetar 2016 a sursei A, in suma de 1642let
sa fie utihzat in 2017 la finantarea sectiunii de dezvoltare.
Art.5.Se aproba ca excedentul ex.fin .2016, a sursei de finantare din Bugletul fondurilor
erterne nerantbursabile. in suma de 811.720,30 lei, sa se utlliz.ez.e in anul 2017, conform
lestinatiei sumelor primite.
Art.6.Prezenla se comunica :
Institutiei Prefectului Judetul Maramures ;
DGFP Maramures ;
Serviciul din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului ;
Un exemplar se afiseaza.

-
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