CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 13
Din 01 februarie 2016
Privind aprobarea bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2016.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere referatul înregistrat la nr. 117/2016 întocmit de dna Lolea Elena – Şef serviciu Contabilitate, Buget Finanţe, Impozite şi Taxe
Locale, prin care se propune aprobarea bugetului local al oraşului Ştei pe
anul 2016.
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile Legii
nr. 339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016,
Văzând adresa cu nr. 58/2016 de la AJFP Bihor privind alocarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru diverse activitati
finantate din bugetul de stat, precum i adresa cu nr. 870/26.01.2016 de la
Institu ia Prefectului jude ului Bihor, înregistrată la sediul Primăriei
ora ului tei sub nr. 329/26.01.2016, privind constituirea fondului de
rezervă bugetară cu ocazia întocmirii proiectului de buget.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „b”, art. 36, alin. (4), lit. „a” şi art.45
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
Consiliul Local al oraşului Ştei

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă bugetul local al oraşului Ştei pe anul 2016, în sumă
de 16.130,15 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.
Art.2 - Se aprobă bugetul local al oraşului Ştei pe anul 2016,
secţiunea de funcţionare, în sumă de 12.550,88 mii lei, atât la partea de
venituri cât i la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 - Se aprobă bugetul local al oraşului Ştei pe anul 2016,
secţiunea de dezvoltare, în sumă de 3579,27 mii lei, atât la partea de
venituri cât i la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 – Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016,
conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 – Se aprobă bugetul activităţilor autofinanţate şi bugetul
activităţilor autofinanţate din învăţământ şi sănătate pe anul 2016, conform
anexei nr. 4, anexei nr. 5 şi anexei nr. 6 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 6 – Se aprobă utilizarea fondului de rulment, astfel:
• Fondul de rulment în suma de 968,61 mii lei din sursa A - se va
utiliza pentru sectiunea de dezvoltare a Bugetului Local al ora ului
tei;

•

Fondul de rulment în suma totală de 80,24 mii lei din sursa E(
suma de 63,74 mii lei- Învatamint i suma de 16,50 mii lei-Piața
Agroalimentară Ștei), se va utiliza pentru sectiunea de functionare a
Bugetului Local al ora ului tei;
• Fondul de rulment in suma de 15,56 mii lei din sursa F- Spitalul
Oră enesc tei se va utiliza pentru sectiunea de functionare a
Bugetului Local al ora ului tei;
• Fondul de rulment din sursa G -Casa de cultură „Miron Pompiliu”
tei, în suma de 17,54 mii lei, se va utiliza pentru sectiunea de
functionare a Bugetului Local al ora ului tei;
Art. 7 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul ora ului
tei
i Serviciul Contabilitate, Buget
Finanţe, Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Ştei.
Art. 8 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
o Primarul ora ului tei;
o Instituţia Prefectului Judeţul Bihor;
o A.J.F.P. – Bihor;
o Serviciul Contabilitate;
o Un exemplar pentru afişaj;
o Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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