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PROIECT

HOTARARE

- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea,
pe anul 2017

Consiliul local al orasului Rupea , intrunit in sedita publica lunara ordinara ,

Avand in vedere initiativa primarului si Raportul de specialitate al Compartimentului
Contabilitate prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Avand in vedere prevederile legii nr.6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, precum si
prevederile legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare,

In conformitate cu prevederile legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
actualizata, art. 19 alin 1  si legea nr. 215/2001 privind administatia publica locala,
republicata ,

In temeiul. art. 36 alin.4 lit. a si art. 45 alin 2  lit. a din legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 , venituri ale bugetului
local in suma 14.799 mii lei, cheltuieli in suma de 14.799 mii lei
Pentru sectiunea de functionare ,veniturile sunt in suma de 14.267 mii lei, cheltuielile sunt in
suma de 14.267 mii lei
Pentru sectiunea de dezvoltare veniturile sunt in suma de 532 mii lei cheltuielile sunt in
suma de 532 mii lei,

Detalierea fiecarei sectiuni, pe capitole, subcapitole  si titluri se regasesc in anexa nr. 1,
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba Bugetul institutiilor publice  si al Activitatilor finantate integral sau partial
din venituri proprii pentru anul 2017, venituri in suma de 7.649,13 mii lei, cheltuieli in suma
de 8.506,56 mii lei, deficit 857,43 mii lei
Pentru sectiunea de functionare veniturile sunt in suma de 7.469,43 mii lei, cheltuielile sunt
in suma de 8.326,76 mii lei, deficit 853,33 mii lei
Pentru sectiunea de dezvoltare veniturile sunt in suma de 4 mii lei, iar cheltuielile sunt in
suma de 179,80 mii lei deficit 175,80 mii lei
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Detalierea fiecarei sectiuni pe capitole ,subcapitole si titluri se regasesc in anexa 2,
care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 3 Se aproba programul de investitii  pentru anul 2017 conform anexei nr.3 care
face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului Rupea.

INITIATOR vizat pentru legalitate

Primar Secretar

Ec. Bardas Nicolae Liviu jr. Roman Ioana Madalina

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

Avand in vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Contabilitate prin care se
propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
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Avand in vedere prevederile legii nr.6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, precum si
prevederile legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare,

In conformitate cu prevederile  legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
actualizata, art. 19 alin 1  si legea nr. 215/2001 privind administatia publica locala,
republicata ,

In temeiul. art. 36 alin.4 lit. a si art. 45 alin 2  lit. a din legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare propunem
urmatoarele:

A)Aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 , venituri ale bugetului
local in suma 14.799 mii lei,  cheltuieli in suma de 14.799 mii lei
Pentru sectiunea de functionare ,veniturile sunt in suma de 14.267 mii lei, cheltuielile sunt in
suma de 14.267 mii lei
Pentru sectiunea de dezvoltare veniturile sunt in suma de 532 mii lei  cheltuielile sunt in
suma de 532 mii lei,

Detalierea fiecarei sectiuni, pe capitole, subcapitole  si titluri se regasesc in anexa nr. 1,
care face parte integranta din prezenta
B) Aprobarea Bugetului institutiilor publice  si al Activitatilor finantate integral sau partial
din venituri proprii pentru anul 2017, venituri in suma de 7.649,23 mii lei, cheltuieli in suma
de 8.506,56  mii lei, deficit 857,33 mii lei
Pentru sectiunea de functionare veniturile sunt in suma de 7.469,43 mii lei, cheltuielile sunt
in suma de 8.326,76 mii lei, deficit  853,33 mii lei
Pentru sectiunea de dezvoltare veniturile sunt in suma de 4 mii lei, iar cheltuielile sunt in
suma de 179,80 mii lei deficit 175,80 mii lei

Detalierea fiecarei sectiuni pe capitole ,subcapitole si titluri se regasesc in anexa 2,
care face parte integranta din prezenta ;

C) Aprobarea programului de investitii  pentru anul 2017 conform anexei nr.3  care
face parte integranta din prezenta.

PRIMAR
Ec. Bardas Nicolae Liviu


