coNsrlruL LocAL AL ORASULUT

sTEr

HotAnAnEANr.43
Din 22 aprilie i20l9

Priv:tnd aprobarea bugetului local al oragului $tei pe anul 2OL9.
La inifiativa primarului oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;

AvAnd

in vedere referatele

inregisitrate

la nr.

5929128.12.2018

gi

I9O21I9.O4.2O19, intocmite de d-na Lolea Elena - $ef serviciu Economic din
cadrul Prirndriei oragului $tei, prin care se p,ropune aprobarea bugetului local al
oraqului $ttei pe anul 2019.
VdzAnd procesul verbal de afigare nr. 5930/28.I2.2OI8.
Vdz,ar:d Minuta cu nr. L58O/O2.O4.2OI9;
JinAnd cont de prevederile Legii nr. 2731 2006, priuind finan,tele publice
locale, cu modif,rcdrile qi completdrile ulterioare, de prevederile Legii nr.5OI2OI9
Legea bug<ztului de stat pe anul2019,

Vezilnd adresa cu

nr.

5973122.03.2019 de

la Consiliul

Judefean Efihor,

inregistratrS.la sediul Primdriei oragului $tei sutr nr. 1380/25.O3.2OI9.
in temeiul art. 36, alin. (2), lit. ,b", art.316, alin. (4l,Iit. ,,a" qi art.45 din l-egea
nr.2L5 I 2001 privind administrafia publicd loce[5.,

Conslllul Local al oraqului $tei

HOrAnAgre:
Art.,L - Se aprobd bugetul local al oraq,ului $tei pe anul 2OI9, in sumA de
20.23Lr72 mii lei, at6.t la partea de venituri, ciit qi la partea de cheltuieli.
Ar+.t2 - Se aprobS. bugetul local al oraquLlui $tei pe anul 2OI9, sectiuncta de
funcfionars., in sum5. de 9797133 nti lei, atAt la partea de venituri c6.t gi la partea
de cheltuieli, conform anexei nr. 7 care face parte integrantd. din pre:zenta
hotdrAre.

Art.:3 - Se aprobS. bugetul local al oraguLlui $tei pe anul 2OI9, sectluncta de
dezuoltar%, in sum6. de 7O.44Or39 mii lei,, atAt la partea de venituri c6.t gi la
partea de cheltuieli, conform anexei nr. 2b care face parte integrantd din pre',zenta

hotdrAre.

Ar .4 - Se aprobd. lista obiecthnlor t@_inuusfit;n pe anul 2OI9, conform
anexei 3, care face palte integrant5. din prezenta hotdr6.re.
Art. 5 - Se aprobd bugetul activitdfilor autofinanfate qi bugetul activitd.filor
autofinanfate din invd!5.m6nt qi sdnd.tate pe anul 2019, conform anexei nff. 4,
anexei nr, 5, anexei nr. 6 sl anexel 7 care fac parte integranti din pre:zenta
hotdrAre.

Art. 6- Se aprobS. bugetul creditului (imprumutului ) contactat in anul 2OI8
pentru frnanlarea proiectelor europene, confbrm anexei nr. 8 care face parte
integrantd din prezenta hotdrdre.
Art. 7 - Se aprobd. utllizarea excedentul anului 2OL8, astfel:
o Excedentul anului 2OL8 in suma de 377,50 mii lei se
sectiunea de dezvoltare a Bugetului LocaI-SURSA A

va utilizet la

o

Excedentul anului 2018 in suma de 416,26 mii lei SURSA E - InvateLmint
suma de 16,45 mii lei si suma de 29,8.L mii lei PIATA AGROALIMENTARA ,
se va uttliza pentru acoperira temporara a golurilor de casa ca-re apar in
cursul exercitiului bqgetar.
o Excedentul anului 2018 in suma de 243,92 mii lei SURSA F SITITAL
ORA$ENESC STEI se va utilizapentru:
- sectiunea de dpzvoltare SPITAL ORA$ENESC STEI in sumd. de 221,6,20
mii lei
- Secliunea de fqncfionare SPITAL ORA$ENESC STEI in sum5. de 117,72
mii lei.
Art. 8 - Cu ducerea la indeplinire a. prevederilor prezentei hotdrAri se
incredinfeaz1. Primarul oragului $tei, InstituJi:ile de inv61am6nt, Sdnatate gi Piafa
Agroalimentard., $tei gi Serviciul Economic din cadrul Primdriei oraqului $tei.
Art. 9 - Prezenta hot6rAre se comunicd cu:
o Primarul oraqulqi $tei;
o Institufia Prefectului Judeful Bihor;
o A.J.F.P. - Bihor;
o ServiciulEconorinic;
o Un exemplar ntru afiqaj;
o Un exemplar dosarul cu hotdrdrii.
PRE$EDINTE DE $EDINTA
JUDE ALEXANDRU JAIT

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL ORA$ULUr $TEI
jrs. DALE VOICHITA

Hotirirea a fost a fost adopt4ti cu unanimitate de rroturi
totalul de 15 consilieril.

"114

prezen{i din

