ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
BAIA SPRIE

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al oraşului Baia Sprie pentru anul 2014
Consiliul local al oraşului Baia Sprie întrunit în şedinţa extraordinară din data de 4 februarie 2014;
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Baia Sprie;
- Raportul înregistrat sub nr. 534/31.01.2014, promovat de Primarul oraşului Baia Sprie şi de
Serviciul Cheltuieli privind aprobarea bugetului local al oraşului Baia Sprie, pe anul 2014;
Tinând cont de:
- Decizia nr. 1/09.01.2014 a Sefului Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş,
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Maramureş a sumelor
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi cota de 18,5 % din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi sumele defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor
social, serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cheltuielile creşelor, după caz,
pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015-2017;
- Decizia nr. 2/16.01.2014 a Sefului Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş,
privind repartizarea sumelor defalcatedin TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat (finanţarea salariilor,
sporurilor, indemnizaţiilor şi altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi
contribuţiile aferente acestora şi cheltuieli prevăzute la art. 104, alin. (2), lit. b-d a Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru finanţarea hotărârilor
judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2014
şi estimări 2015-2017;
- Decizia nr. 3/21.01.2014 a Sefului Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş,
privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al
unităţilor administrativ-teritoriale;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local (Comisia Buget-finanţe
şi Comisia Juridică);
In conformitate cu prevederile:
- art. 19, litera a), art. 20, litera a), art. 26, art. 27 şi art. 39, aliniatul (5) din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 356/2013, a bugetului de stat pe anul 2014;
În baza prevederilor art. 6 şi 7 al Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
Conform dispoziţiilor art. 36, alin. (2), litera b), aliniatul (4), litera a), art. 45, alin(2) litera a) şi art.
115 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Veniturile bugetului local al orasului Baia Sprie pe anul 2014, pe total, insumeaza 23.091,85
mii lei, din care :
1.Venituri din impozite si taxe locale
3.986,00 mii lei
2.Cote defalcate din impozitul pe venit
2.926,00 mii lei
3.Cote defalcate din impoz.pe venit pt.echilibr.buget loc
589,00 mii lei
4.Sume defalcate din TVA pt.serv.descentraliz
7.612,00 mii lei
5.Sume defalcate din TVA pt. echilibrare
591,00 mii lei
6.Ajutor social pt incalzire cu lemne
74,00 mii lei
7.Subvenţii pt.finalizare construcţii culturale
1.400,00 mii lei
8.Subvenţii primate de la buget.de stat pt.susţin. FEN
5.913,85 mii lei
TOTAL VENITURI
23.091,85 mii lei
Art.2. Cheltuielile totale in suma de 23.091,85 mii lei , in structura, se prezinta astfel:
1.Cheltuieli de personal
8.350,00 mii lei
2.Bunuri si servicii
3.255,25 mii lei
3.Dobanzi
80,00 mii lei
4.Transferuri
1.280,00 mii lei
5.Proiecte cu finantări din FEN
6.456,10 mii lei
6. Proiecte cu finanţări naţionale
1.400,00 mii lei
7.Asistenta sociala
591,50 mii lei
8. Burse
100,00 mii lei
9.Cheltuieli de capital
1.579,00 mii lei
TOTAL CHELTUIELI
23.091,85 mii lei
Art.3. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2014, conform Anexei 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul de salarii pe anul
2014, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Cheltuieli.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului Baia Sprie;
- Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş;
- Serviciul Cheltuieli;
- Dosar şedinţă;
- Dosar colecţia de hotărâri ale consiliului local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariaş Ioan

Nr. 12
din 4 februarie 2014
Din totalul de 16 consilieri locali în funcţie validaţi, sunt prezenţi 12.
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate, cu 12 voturi “pentru”.
ML/CS/6 ex.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Mada Livia

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI

ANEXA 2
LA HOTĂRÂREA NR.12/2014

BAIA SPRIE

NUMĂRUL DE PERSONAL, PERMANENT ŞI TEMPORAR,
ŞI FONDUL DE SALARII PE ANUL 2014

Număr personal permanent şi temporar
Total, din care:
- administraţie
-cabinete medicale
-asistenţi personali
-Caminul de persoane vârstnice
-unităţi de învăţământ preuniversitar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariaş Ioan

ML/CS/6 ex.

Număr

Fondul de salarii
mii lei
423
120
6
45
34
218

9.524
2.339
70
520
504
6.091

SECRETAR,
Mada Livia

