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HOTARAREANR.3 /2018
privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Baru pe trimestrul IV 2017

Consiliul Local al Comunei Baru, Judeţul Hunedoara;
1.proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 69/4/11.01.2018, iniţiat de primarul comunei, cu privire la

aprobarea executiei bugetului local al comunei Batu pe trimestrul IV 2017;
2.expunerea de motive care însoţeşte proiectul de hotărâre;
3.raportul compartimentului de resort pentru proiectul de hotărâre, inregistrat sub nr.

70/4/12.01.2018;
4.raportul comisiei pentru dezvoltare economico—socială, buget, finanţe, administrarea domeniului

public şi privat, urbanism şi realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, servicii şi
comerţ a consiliului local, înregistrat sub nr.7 l/5/O9.02.2018

Tinand cont de prevederilefart. 497alin.(12 )din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b alin(4) lit.a, art.45 alin(2) lit.a şi art.115 alin.(1) lit.b şi
alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările
ulterioare;

HOTARASTE

Art. 1 — Se aprobă execuţia veniturilor bugetului local al comunei Baru pentru trimestrul IV 2017,
conform anexei nr.] care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Se aprobă executia cheltuielilor bugetului local al comunei Baru, pentru trim. IV 2017,
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii
Legii Contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 — Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului Comunei Barn
şi biroului financiar—contabil, achiziţii publice, integrare europeană, protecţia mediului,deservire, urbanism
şi amenajarea teritoriului, prevenire şi protectie.

Contrasemnează,

Vot deschis; Număr consilieri în fiincţiălnadal… ]; Voturi pentruzl 1; Voturi împotrivăzo; Abţinerizo.
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Execuţia
Anexa nr.] la Hotărârea nr.3/2018

veniturilor bu etului local al comunei Barn pentru trimestrul IV 2017
VENIT…“ Prevederi bugetare trim. Incasari realizate (lei)

IV(lei) TrimJV
Secţiunea Secţiunea Secţiunea Secţiunea
dezvoltare functionare dezvoltare funcţionare

Venituri total din care : 8.876.000 5.852.900 5.936.651 4.821 „639
- impozit pe venit 70.000 7-854

— cote şi sume defalcate din impozit pe 1.845.000 1.126.835
venit

-impozite si taxe pe proprietate 625.000 439.317
din care:

impozit pe clădiri 405.000 271.966
impozit pe teren 204.000 159.461

— taxe judiciare de timbru 16.000 7390
- sume defalcate din TVA 3.212.500 3.166.848
—taxe pe servicii specifice 2.000 599

- impozit pe mijloacele de transport 154.000 84.340

- taxe si tarife ptr eliben'e autorizatii 2.820
— venituri din concesiuni si inchirieri 78.000 84.667
- venituri din prestari de servicii şi alte 270.000 200

activităţi
— venituri din taxe 10.000 1959

administrative,eliberări
permise
- amenzi 82.000 48.837

- diverse venituri 168.000 158.841
- donatii si sponsorizari 43.400 39.952

— venituri din valorificarea unor 159.000 0 274.010
bunuri ale instituţiilor publice
- subventii de la alte 600.000 0 693.170
administratii(AFIR)

- sume din ecedentul anului 161.000
20 1 6

- subventii de la bugetul de stat; 1.927.000 64.122
Finantarea ProgramuleiNational de

Dezvoltare Locala
-subventii de la bugetul de stat 1 12.000 5.773

- sume primite de la UE/alti donatori 5.371.000 4.397.136
Vărsaminte din secţiunea de

5111000113!e in secţiunea de dezvoltare 819.000 —819.000 347.213 -347.213
a bugetului local(evidentiatecu

semnul minus)

Baru, 09.02.2018
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Anexa nr.2 la Hotărârea nr.3/2018

Execuţia
cheltuielilor bugetului local al comunei Baru pentru trimestrul IV 2017

CHELTUIELI Prevederi bugetare trim. Cheltuieli
IV (lei) realizate trim HV(lei)

Secţiunea Secţiunea Secţiunea Secţiunea
dezvoltare funcţionare dezvoltare limeţionare

Cheltuieli total din care : 9.037.000 5.852.900 3.258.164 4.815.613
-CheltuieliJJtr.autoritatiexecutive 125.000 1.100.000 100.209 936.615
- chelt ptr.crdine publica 0 125.200 0 96.858
(pol.com)
-cheltuieli pentru învăţământ 2.230.000 1.889.500 280.167 1.849.991
-cheltuieli pentru cultură 80.000 264.200 6.415 183.677
-asistenţă socială 0 1.375.000 0 1.183.153

-sume de dezvoltare publică şi 198.000 621.000 0 278.979
locuinţă

- protectia mediului 1.992.000 10.000 297.757 0

- agricultura,silvicultura si 0 1 12.000 0 0

vanatoare
- transporturi 4.412.000 40.000 2.573.616 23.106
- alte cheltuieli 0 316.000 0 263.234

Contrasemnează,
Secretary


