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HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al Comunei Măureni pentru anul 2018
Consiliul Local al comunei Măureni întrunit în şedinţă ordinară de lucru ,
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018,
Văzând adresele A.J.F.P. Caraş-Severin, S.S.A.E.E.B.L., prin care ne-au fost comunicate
sumele repartizate bugetului local pentru anul 2018 și adresa Consiliul Judeţean Caraş-Severin prin
ne-a comunicat sumele alocate pentru susţinerea proiectelor de dezvoltare locală,
Având în vedere art. 25, 26 şi 39 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
Văzând procesul – verbal de afişare a prezentului proiect de hotărâre precum și respectarea
prevederilor art. 761 din Legea 273/2006 ca urmare a obținerii numărului de înregistrare 4012609
generat automat de programul informatic,
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Măureni,
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local şi
raportul
compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al primarului,
În temeiul art. 36, alin (4), lit. a), art. 45 alin (2) lit. a), coroborate cu art. 115 lit. b) din Legea
215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică locală,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.- (1) Se aprobă bugetul local al comunei Măureni pentru anul 2018 la partea de venituri
în sumă totală de 2.870.280 lei, iar în structură funcţională pe capitole veniturile, se prezintă astfel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

533.150 lei, cap. 11.02.02 - sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunei,
275.000 lei, cap. 11.02.06 - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
381.000 lei, cap. 04.02.01 – cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale,
138.000 lei, cap.04.02.04 - sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
99.180 lei, cap. 42.02 - subvenţii de la bugetul de stat pentru plata ajutorului pentru
încălzirea locuinţei .
1.443.950 lei venituri la bugetul local din impozite si taxe ;

(2) Sinteza veniturilor bugetului local pe anul 2018, detaliată, pe capitole bugetare este
prevăzută în anexa nr. 1 .

Art.2. Cheltuielile bugetului local pe anul 2018 sunt în sumă de 3.570.840 lei, iar în structură
funcţională, pe capitole, se prezintă astfel :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

cap. 51.02 autorităţi publice: 1.041.870 lei
cap. 55.02 dobânzi: 1.000 lei
cap. 61.02 ordine publică: 220.730 lei
cap. 65.02 învăţământ: 453.240 lei
cap. 67.02 cultură, recreere, culte, sport : 273.520 lei
cap. 68.02 asigurări şi asistenţă socială: 266.220 lei
cap. 70.02 dezvoltare locuinţe, iluminat, etc. : 267.380 lei
cap. 74.02 protecţia mediului: 563.140 lei
cap. 84.02 transporturi: 483.740 lei

(4) Sinteza cheltuielilor bugetului local pe anul 2018, detaliată, pe capitole bugetare
este prevăzută în anexa nr. 2 .
Art.3. – Se aprobă programul de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local
sau alte surse al comunei Măureni pentru anul 2018 conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.5. – Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit art. 48 alin. (2) , art. 49 alin.
( 1) şi art. 115 alin. (3) din Legea nr. 215 / 2001 cu modificările ulterioare şi se transmite la : Instituţia
Prefectului Judeţul Caraş-Severin; Primarul Comunei Măureni; Direcţiei de Trezorerie din cadrul
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Caraş-Severin şi Compartimentului contabilitate din cadrul
aparatul de specialitate al primarului.
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