ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA ORASULUI AVRIG


 PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea bugetului local al orasului Avrig pe anul 2018.
Primarul orasului Avrig,
Avand in vedere Deciziile Sefului AJFP Sibiu nr 2/10.01.2018 si nr ………
privind repartizarea pe unitati administrative-teritoriale a sumelor defalcate din TVA
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, Anexa nr 8 din Legea bugetului de
stat nr 2/2018 prin care au fost repartizate sumele alocate din impozitul pe venit si
sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ; HCJ nr
1/18.01.2018 prin care au fost comunicate cotele defalcate din impozitul pe venit pt
sustinerea proiectelor de infrastructura,
Analizand raportul de specialitate nr. 3121 /06.02.2018 intocmit de Directia
economică;
In conformitate cu prevederile Legii nr.2 / 2018 – Legea bugetului de stat pe
anul 2018; Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, OUG 90/2017 – privind unele masuri fiscal- bugetare, modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, OUG 92/2017 –
privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru
elevi; OMFP 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de
evaluare si selectie a obiectivelor de investitii publice.
In baza Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale – modificata si
completata;
In temeiul art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a si art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
PROPUN:
Art.1: Se aprobă bugetul local al orasului Avrig pe anul 2018, pe sectiune de
functionare si sectiune de dezvoltare si creditele de angajament conform anexei
nr.I - la prezenta hotarare.
Art.2: Se aprobă lucrările de investitii finantate integral din bugetul local pe
anul 2018 , conform anexei nr.II - la prezenta hotărare.
Art.3: Se aprobă bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii pe
anul 2018, pe sectiune de functionare si sectiune de dezvoltare conform anexei
nr.III - la prezenta hotarare.
Art.4: Se aprobă lucrările de investitii finantate integral din venituri proprii pe
anul 2018 , conform anexei nr.IV - la prezenta hotărare.
Art.4: Directia economică va urmări incadrarea in cheltuielile si veniturile
bugetare aprobate la art.1– 4.
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