Consiliul Local orasenesc Seini
H O T A R A R E A nr. 1 7 / 2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al orasului Seini;
Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 5.04.2013;
Avand in vedere :
- Decizia nr. 139/2013 a Directorului DGFP Maramures prin care s-au repartizat sumele defalcate si a
cotelor defalcate 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale precum si repartizarea
sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru finantarea drepturilor
asistentilor personali, ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare ale persoanelor cu
handicap grav, ajutorului pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pentru
beneficiarii de ajutor social servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor pe anul 2013 si
estimarile pentru 2014-2016. ;
- Decizia nr. 160/2013 a Directorului DGFP Maramures privind repartizarea privind repartizarea sumelor
defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru finantarea de baza a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat si pentru Hotarari judecatoresti, pentru plata salariilor in unitatile de
invatamant pe anul 2013 precum si repartizarea pe trimestre a sumeloor defalcate din TVA pe anul 2013.
- Decizia Directorului executiv al DGFP Maramures nr. 161/2013 prin care s-a repartizat suma de 475758
mii lei reprezentand nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al
unitatilor administrativ teritoriale ale jud. Maramures pe anul 2013.
- Faptul ca a fost respectat principiul transparentei si publicitatii bugetului ;
- Raportul Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului ;
- Proiectul de hotarare;
- Avizul comisiei buget-finante din cadrul Consiliului local
- Avizul secretarului orasului;
In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, a Legii 273/2006
privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza art.36 , al. 1 al. 2, lit b, al. 4, lit a, art. 45, al. 2, lit. a si art. 115 al.1, lit. b din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE
Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al orasului Seini la suma de
13.012.550 lei din care: -Venituri :
- sume din TVA – personal invatamant
3.303.000 lei
- cheltuieli materiale si prestari servicii intretinere
474.000 lei
- sume din TVA -incalzire – ajutor social
11.000 lei
- sume din TVA - asistenti personali
365.000 lei
- sume din TVA - pt. evid.persoanei
15.000 lei
- sume din TVA - pt. echilibrare
628.000 lei
- cote defalcate din impozitul pe venit
1.300.000 lei
- sume defalcate din impozitul pe venit
628.000 lei
- subventie incalzire locuinte lemne
50.000 lei
- venituri proprii
2.500.000 lei
- excedent
618.550 lei
- instrumente europene de vecinatate ECONET
200.000 lei
- subventii fond mediu
2.760.000 lei
- TVA sentinte judecatoresti
160.000 lei
TOTAL
13.012.550 lei
- Cheltuielile totale se stabilesc la suma de
13.012.550 lei

Art.2. Se aproba bugetul activitatilor finantate din subventii si venituri proprii in suma de 424.000
lei la venituri iar la cheltuieli in functie de realizarea veniturilor .
Art. 3. Repartizarea pe capitole si subcapitole se face conform anexei 1 care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 4. Se aproba lista de investitii pe anul 2013 in suma de 3.638.680 lei conform anexei 2, care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5. Se aproba ca excedentul exercitiului bugetar 2012 in suma de 618.550 lei sa fie utilizat in
finantarea sectiunii de dezvoltare 2013.
Art. 6. Prezenta se comunica :
-Institutiei Prefectului Judetul Maramures;
-Consiliului Judetean Maramures;
-DGFP Maramures.
- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului.;
- Un exemplar se afiseaza.
Seini la 5.04.2013
Presedinte de sedinta

Contrasemneaza
Secretar, Bud Ioan

