ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea rectificirii bugetului general al
unitl{ii administrativ teritoriale Comuna Joseni
pe anul 2017 qi estimdri pentru anii 2018-2020
Consiliul local Joseni, intrunit in qedinla extraordinard din data de
privind aprobarea
Avdnd in vedere: proiectul de hotdrdre iniliat de dl. primar,-.11.2017,
rectificdrii bugetului general al unitdlii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul2017
qi estimdri pentru anii 201,8-2020;
12017 cu privire la rectificarea
Exounerea de motive al primarului comunei nr.
bugetului local;
12017 prin care se propune aprobarea
Releratul compartimentului contabil nr.
rectificdrii gi modificdrii bugetului local;
Raportul comisiei de specialitate activitAli economico-financiar6 din cadrul Consiliului
Local Joseni nr. )2017
Dispozi{ia nr. 1312017 al A.N.A.F D.G.R.F.P Bragov, A.J.F'P Harghita privind
aprobarea repartizdrii pe UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraqelor, municipiilor qi sectoarelor municipiului
Bucureqti, pentgru finalarea salariilor, sporurilor, indemniza{iilor ;i altor derepturi salariale in
bani stabilite prin lege, precum qi contribuliile aferente acestora pe anul 2017 in unitdlile de
inviJdmdnt preuniversitar de stat, a sumelor defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraqelor, municipiilor $i sectoarelor municipiului
Bucureqti, aferente hotararilor judecdtore;ti pentru plata salariilor in unitSlile de invdJdmdnt
preuniversitar de stat, pe anul 2017.
- prevederile Legii nr. 612017 Legea bugetului de stat pe anul 2017 precum a
Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 22712015 privind codul fiscal cu modificdrile ;i completarile

,

-

ulterioare; prevederile H.G. nr.1/2016 - pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 22712015, privind codul fiscal, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 5212003, privind transparenla decizionald
in administratia publici local6; prevederile art.3 din Carla europeand a autonomiei locale,
adoptatA la Strasbourg la l5 octombrie 1985, ratificatd prinLegeanr.l99ll'997;
finAnd seama de prevederile art.40 Si urm. al Cap.V, Secliunea 1, din Legea nr.
2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,
reoublicatd.

in temeiul art.45 alin.(2) lit. a, art. 36, alin. (1) , qi art. 36, alin. (2) lit. b 9i alin. (4),
lit. a, coroborat cu ar1. 115 alin.(l) lit. b - din Legea nr.2\512001 - privind administratia
publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, consiliul local al
comunei Joseni.

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobd bugetul general al comunei Joseni in suma de 39.107,00 mii lei la
venituri qi excedentul din anii anteriori 425,20 mii lei, 9i in suma de 39.532,20 mii lei la
cheltuieli, conform anexei nr.

1 (buget general).

Art.z.

Se aprobd bugetul local detailat la venituri pe capitole qi subcapitole in
suma de 36.618,00 mii lei, 9i excedentul din anii anteriori in suma de 301,00 mii lei, qi la
cheltuieli pe capitole, titluri gi articole de cheltuieli gi subcapitole ln suma de 36.919,00 mii

lei, conform anexei nr. 2 (buget local).
Art. 3 . Se aprobd viririle de credirte lntre articole in bugetul local, conform anexei .
Art. 4. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantd din prezenta hotdrare.
Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se lns6rcineazd primarul
comunei Joseni, precum gi compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu al
orimarului.
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