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 H O T A R A R E A  nr. 45/2018 
 

Privind rectificarea bugetului local cu privire la repartizarea  a sumei defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 17,25 din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoare 
adaugata privind  drepturile copiilor cu cerinte eduvationale speciale integrati in 
invatamant de masa pentru  pe anul 2018, aprobarea bugetul fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2018   
 
 
 Consiliul Local al  comunei Ulies, intrunit in sedinta ordinara, la data de 21.09.2018; 
 Având în vedere proiectul de hotarare al primarului si expunerea de motive prezentat 
de D-ul primar, cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local, aprobarea bugetul 
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018, precum si raportul favorabil al comisiei de 
specialitate si raportul compartimentului de specialitate; 
            Avand in vedere Dispozitia nr.9/12.09.2018 a sefului Administratiei Judeteana a 
Finantelor Publice Harghita, cu privire la repartizarea sumei defalcate de taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, sumei de repartizat din cota de 17,25% din 
impozitul pe venit, a sumei defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea  drepturile 
copiilor cu cerinte educationale speciale integrati de invatamant de masa pe anul 2018; 

Luand in considerare Hotararea Consiliului Local nr.36/28.06.2018, privind 
participarea in proiectul Europe for Citizens Programme 2014-2020 Town Twinning  Valtozo 
Europa = Uj Lehetosegek; 

Avand in vedere contract de finantare nr.2445/21.03.2018 pentru Programul national 
de dezvoltare locala domeniul realizare a sistemelor de alimentare cu apa si staii de tratare a 
apei, contract de finantare nr. 3090/18.04.2018 pentru Programul national de dezvoltare locala 
domeniul reabilitarea drumurilor comunale incheiat cu MDRAP: 

Luand in considerare art.50 din Legea 273/2006, Lege privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr 52/2003, privind transparenta decizionala 
in administratie publica: 

In baza dispozitiilor Legii nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018; 
Luand in considerare Hotararea nr 3/2018 al Consiliului Local, privind aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli cu bugetul general pe anul 2018; 
În temeiul prevederilor art.36, alin (4) lit. "a”  art.44 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, 

Legea administraţiei publice locale, republicata in temeiul Legii nr.286/2006; 
 
 

H O T A R E S T E 
 

          Art.1  – Se aproba rectificarea de buget in trimestrul III. 2018 la partea de venituri cu 
suma de 7.300 mii lei dupa cum urmeaza ;  

- Diminuarea cu sume de  45,00 mii lei cote defalcate din impozit pe venit 
(cod.indicator 04.02.01) 

- Majorarea - cu 4,00 mii lei sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale ( cod indicator 04.02.04) 



 
  

 -2- 
 

-    cu suma de 4,00 mii lei (cod.11.02.02) sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor 

-    cu suma de 518,00 mii lei (cod.11.02.06) sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea bugetului local 

-    cu suma de 22,00 mii lei (cod.42.02.05) subventii pentru planuri si regulamente 
de urbanism  

-   cu suma de 6.797,00 mii lei (cod.42.02.65), finantarea programului national de 
dezvoltare locala.  

 
Art.2 – Se aproba majorarea prevederilor in trimestrul III. 2018 la urmatoarele 
cheltuieli: 

   
cap. 51.02. Titlul I (cod 10) - cu suma de  25 ,00 mii lei 
 Titlul II (cod.20) - cu suma de  103,00 mii lei 
 Titlul XII (cod71) - cu suma de  22,00 mii lei 
cap. 61.02 Titlul II (cod 20) - cu suma de  26,00  mii lei 
cap. 65.02 Titlul II (cod 20) - cu suma de  35,50  mii lei 
 Titlul IX (cod 57) - cu suma de  1,50  mii lei 
cap. 68.02 Titlul I (cod 10) - cu suma de  11,00  mii lei 
 Titlul II (cod 20) - cu suma de  33,00  mii lei 
 Titlul IX (cod 57) - cu suma de  7,00  mii lei 
cap. 70.02 Titlul II (cod 20) - cu suma de  75,00  mii lei 
 Titlul XII (cod 71) - cu suma de  2.766,00  mii lei 
cap. 74.02 Titlul II (cod 20) - cu suma de  49,00  mii lei 
cap. 80.02 Titlul X (cod 59) - cu suma de  5,00  mii lei 
cap. 83.02 Titlul II (cod.20) - cu suma de  18,00 mii lei 
cap. 84.02   Titlul I (cod.10). - cu suma de  2,00 mii lei 
 Titlul II (cod.20) - cu suma de  34,00 mii lei 
 Titlul XII (cod 71) - cu suma de  4.081,00 mii lei 
cap. 87.02 Titlul II (cod.20) - cu suma de  6,00 mii lei 
   
            Art.3 -   Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018 in         
suma de 120,00 mii lei. 

 
            Art.4. -  Se aproba  lista de investitii rectificata. 
             

Art. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarare se însărcinează primarul       
si contabila comunei Ulies. 
 

COMUNA DATA 

ULIES 21. septembrie 2018. 
  

PRESEDINTELE SEDINTEI, 

 

Contrasemneaza, 

Persoana desemnata cu atributii de secretar, 

Kolumban Erzsebet 

 


