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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNAJOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului general al
uniti{ii administrativ teritoriale Comuna Joseni
pe anul 2018 qi estimiri pentru anii 2019-2021
Consiliul local Joseni, intmnit in qedinta ordinard in data de
.02.201&,
AvAnd in vedere : proiectul de hotdr6re iniliat de dl. primar, privind aprobarea
bugetului general al unitdlii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2018 $i estimtui
pentru anii 2019-2021;
Adresa nr. 1271/2018 a Administraliei Judelene a Finanlelor Publice Harghita,
Serviciul de Sintezd qi Asistenla Elabordrii gi Execuliei Bugetelor Locale, privind repartizarca
pe uimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare addugatd qi a cotei de 17,25% din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016,
Dispozilia nr. 112018 al A.N.A.F D.G.R.F.P Braqov, A.J.F.P Harghira privind
aprobarea rcpartizdrli pe UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor
descentralizare qi pentru finanlarea invdldmAntuli parliculer sau confesional acreditat;
Dispozilia nr. 2/2078 al A.N.A.F D.G.R.F.P Braqov, A.J.F.P Harghita privind
aprobarea repartizdrii pe UAT a sumelor defalcate din TVA petru echilibrarea bugetelor
locale pe annl 2018 si estimdri pentru anii 2079-2021;
HotdrArea Consiliului Judelean Harghita nr. 1/2018 privind reparlizarea pe UAT a
sumelor defalcate din taxa pe valoare addugatd pentru drumurile comunale qi judefene si a
fondului la dispozilia Consiliului Judefean Harghita, constituit din cota de 1i,25% drn
impozitul pe venit pe anul 2018.
HotdrArea Consiliului Judelean Harghita nr. 1/2018 privind estimdrile pentru anii
2019-2021 a 20 %o dln sumele defalcate din tara pe valoare addugatd pentru echilibrarea
bugetelor locale, respectiv a20 o/o din sume aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe ve1r1t;
Jindnd cont de:
- prevederile art. 120 alin.(l) art. 121 alin. (1) 9i alin. (2) din Consritulia RomAniei,
republicatd;

- prevederile

Strasbourg la

art. 3 qi

4 dln Carta europeant a autonomiei

locale, adoptatd la

15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea

nr. 19911997;
- prevederile aft. 7 altn. (2) din Codul civil;
- prevederile Legii nr. 212018 Legea bugetului de stat pe anul 2018, precum a
Legii nr. 273/2006 - privind hnanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 22112015 privind codul fiscal cu modificirile gi completdrile

ulterioare; prevederile H.G. rc.112016 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 22712015, prllind codul hscal, cu modificdrile qi completdrile ulterioarc;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 5212003, privind transparen{a decizionald
in administralia publicd locald; prevederile ar1.3 din Carla europeand a autonomiei locale,
adoptatd Ia Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratifrcatd prinLegea m.19911997;
finAnd seama de prevederile art.40 gi urm. al Cap.V, Secliunea 1, din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor nomarive
republicatd,
1

lQt
In temeiul ul. 45 alin(2) lit. a , art. 36, alin. (1), gi art. 36, alin. (2) |it. b qi alin. (4),
lit. a, coroborat cu art. 115 alin.(1) lit.
- din Legea nr. 21512001 - privind administralia
publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, consiliul local al
comunei Joseni,

b

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobd bugetul general al comunei Joseni in suma de 25.649,00 mii lei la
venituri qi excedentul din anii anteriori 7.304 mii lei, gi in suma de 32.952,00 mii lei la
cheltuieli, conform anexei nr. 1 (buget general).
Ar1. 2. se aprobd bugetul local detailat la venituri pe capitole qi subcapitole in
suma de 25.311 ,00 mii lei, 9i excedentul din aiii anteriori in suma de 6g36,00 mii lei, qi la
cheltuieli pe capitole, titluri qi articole de cheltuieli qi subcapitole in suma de 32.153,00 mii
lei, conform anexei nr. 2 (buget local).
Ar1.3. Se aprobd bugetul finan{at din venituri proprii qi subvenlii din bugetul local in
suma de 331,00 mii 1ei la venituri gi excedentul anii precedenli in suma de 46g,00 mii lei,
gi 799,00 mii lei la parlea de cheltuieli pe capitole , subcapitole, titluri gi articole de
cheltuieli conform anexei nr. 3 (bugetul finantat din venituri proprii gi subven{ii).
Ar1. 4. Se aprobd listele de investi{ii pentru anul 201g in valoare totald de 26,9i4,30
mii lei din care :
-din bugetul local 686,00 mii 1ei, conform anexei nr. 4
-din bugetul local pentru proiecte cu finaatare din fonduri externe nerarnbursabile FEADR
in valoare de 26.138,30 mii lei conform anexei nr. 5
-din bugetul finanJat din venituri proprii qi subvenlii din bugetul local ln valoare de
150,00 mii 1ei, conform anexei nr. 6
Art. 5. Se aprobd utilizarea excedentului din anii precedenli atAt din bugetul local,cdt
qi din bugetul finanlat din venituri proprii gi subvenlii.
Din excedent in bugetul local,al Comunei Joseni in:
- pentru finantarea sec{iei de dezvoltare 6678,80 mii 1ei;
- pentru finanlarea secliei de functionare 157,20 mii lei;
Din bugetul finanlat din venituri proprii qi subvenlii al Comunei Joseni:
-penhu finantrarea secliunii de funcJionare a Comunei Joseni 1 15,00 mii leil
-pentru finanlarea secliei de dezvoltare i50,00 mii 1ei;
Din excedentul bugetul bugetul finantat din venituri proprii gi subvenlii al Liceului
Tehnologic Sover Elek Joseni,
- pentru finanlarea secliunii de funcfionare a Liceului rehnologic Sover Elek Joseni 203,00
mii lei.
Art.6. Se aprobd numdrul de personal pemanent qi temporar precum qi fondul
salariilor de bazd conform anexei nr. 7.
At1. 7. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantd din prezenta hotdrare.
Ar1. 8. cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se insbrcineazd primarul
comunei Joseni, precum qi comparlimentul de resort din cadrul aparatului propriu al
primarului.

PRIMAR
Gdll Szabolcs

\,
,lzd-"u''t
/ <e
..rr{t +'i

,c!|lirt
Su',"

g

nYo.jl"

,u"lroo

rsztaifinuaor

