ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIES

HOTĂRÂREA NR.: 69/2018
cu privire la îndreptarea Hotărârii nr.: 8/2018 cu privire la aprobarea bugetului general al unităţii
administrativ teritoriale al comunei ULIEȘ pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021

Consiliul Local al comunei Ulies, întrunit în şedinţa ordinară din 21 decembrie 2018,
Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:
Expunerea de motive nr.: 353/S/02.12.2018; Proiectul de Hotărâre nr.: 357/S/02.12.2018;
Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr.: 358/S/02.12.2018; Raportul
compartimentului de contabilitate nr.: 369/S/20.12.2018; Avizul de legalitate nr.:
370/S/20.12.2018; Avizul comisiei de specialitate nr.: 393/S/21.12.2018; estimările pe anii 20192021;
Dispoziția nr.: 1/10.01.2018, Dispozitia nr.: 2/12.01.2018, al șefulului AJFP Harghita;
Adresa nr.: 1.408/22.01.2018 al Consiliului Județean Harghita, privind comunicarea sumelor
repartizate prin Hotărârea nr.: 1/2018 și Hotărârea nr.: 2/2018 al Consiliului Județean Harghita;
Hotărârea nr.: 64/2017 al Consiliului Local Ulieș privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pe anul 2018; Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr.: 8/2018 cu privire la aprobarea
bugetului general al unității administrativ-teritoriale al comunei Ulieș pe anul 2018 și estimările
pe anii 2019-2021; Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr.: 9/2018 privind aprobarea
utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2017;
Procedura prealabilă intentată de către Instituția Prefectului județului Harghita nr.:
12991/SL/03.09.2018;
Ținând cont de legislația aplicabilă:
Legea nr.: 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018;
Art. 13, art. 25, art. 26 Legea nr.: 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modifiările şi
completările ulterioare;
Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările și completările ulterioare;
Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și
completările ulterioare;
Art. 80 și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă republicată cu
modificările și completările utlerioare;
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În temeiul prevederilor art. 36, al. (2), lit. b) şi al. (4), lit. a); art. 45, al. (2), lit. a). precum şi art.
115 al. (1), lit. b) din Legea nr.: 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată cu
moficicările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se revocă Hotărârea nr.: 8/2018 privind aprobarea bugetului general al unităţii administrativ teritoriale al comunei ULIEȘ pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021. Anexele
Hotărârii nr.: 8/2018 se păstrează pentru Hotărârea prezentă.
Art. 2. Având în vedere că prin Hotărârea nr.: 9/2018 privind aprobarea utilizării excedentului
bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2017 a fost aprobată în
valoare de 1069,38 mii lei de venituri bugetare de pe lista de investiții, se menține echilibrul
bugetar al comunei Ulieș, iar aceste sume nu se includ în prezenta Hotărâre.
Art. 3. Se aprobă bugetul general al comunei Ulies pe anul 2018 în suma de 1.009,00 mii lei, la
venituri şi în suma de 2.078,38 mii lei la cheltuieli şi estimările pe anul 2019 1.393 mii lei, pe
anul 2020 1.355,00 mii lei, pe anul 2021 1.154,00 mii lei, conform Anexei nr. 1.
Art. 4. (1) Se aprobă bugetul local pe anul 2018 detaliat la venituri pe capitole în suma de
1.009,00 mii lei, estimările pe anul 2019 1.393,00 mii lei, pe anul 2020 1.355,00 mii lei, pe anul
2021 1.154,00 mii lei şi la cheltuieli pe capitole în suma de 2.078,38 mii lei şi estimările pe anul
2019 1.393,00 mii lei, pe anul 2020 1.355,00 mii lei, pe anul 2021 1.154,00 mii lei după cum
urmează de mai jos; veniturile detailate pe capitole şi subcapitole, cheltuielile detailate pe
subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli conform Anexei nr. 2.
(2) Aprobă bugetul local pentru secţiunea de funcţionare în suma de 1.009,00 mii lei la partea
de venituri şi la parte de cheltuieli; în suma de 1.009,00 mii lei (Anexa 3).
(3) Aprobă bugetul local pentru secţiunea de dezvoltare (Anexa 4), la partea de cheltuieli în
suma de 1.069,38 mii lei.
- mii lei Capitol bugetar
VENITURI
Venituri proprii
Sume def. din TVA
Subvenţii
CHELTUIELI
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Suma aprobată
prin buget
1.009,00
818,50
182,50
8,00
2.078,38
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Autorităţi executive
Alte servicii publice generale
Învăţământ
Sanatate
Cultura
Asigurări şi asistenţă socială
Locuinţe, servicii de dezvoltare publică
Protecţia mediului
Actiuni generale economice
Agricultura, silvicultura, piscicultura
Transporturi
Alte actiuni economice

51.02
54.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
80.02
83.02
84.02
87.02

755,32
7,00
79,50
25,00
73,00
156,00
107,20
38,50
2,00
3,00
823,16
8,70

Art. 5. Se aprobă bugetul pe anul 2018 al Şcolii gimnaziale „Toro Tibor” Ulieș în suma de
79,50 mii lei şi estimările pe anul 2019 154,00 mii lei, pe anul 2020 156,00 mii lei, pe anul 2021
71,00 mii lei. (Anexa nr.5).
Art. 6. Se aprobă lista de investiții la titlul 71, conform anexei. (Anexa 6).
Art. 7. Anexele nr. 1 – 6 din Hotărârea nr.: 8/2018 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ulieș,
compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulieș
și secretarul comunei Ulieș.
Art. 9. Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în termen de 30 de
zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a procedurii prealabile se poate
intenta cerere de anulare a actului administrativ în termen de 30 de zile de la comunicarea
soluționării procedurii prealabile la Tribunalul Harghita.
Art. 10. Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului pentru Prefectura Județului
Harghita, prin grija compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a
primarului comunei ulieș pentru AJFP Harghita.
Președinte de ședință
Orbán Lukács

Persoana desemnată
cu atribuții de secretar
Fazakas László
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Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi pentru din care 9 voturi în favoarea adoptării Hotărârii, 0 voturi împotriva
adoptării Hotărârii și 0 abțineri din numărul de 9 consilieri prezenți.
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