ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2015
În temeiul art. 45 alin.(2) lit.a din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările,
luând act de expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre nr.
5.162/28.08.2015, precum și de raportul compartimentului de specialitate nr.
5.163/28.08.2015;
luând în considerare: Hotărârea Consiliului local Macea nr. 27/19.03.2015
privind aprobarea bugetului local pe anul 2015; Hotărârea Consiliului local Macea
nr. 56/26.06.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015,
văzând adresa 8.186/06.07.2015 emisă de DGFP Arad, privind retragerea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și
Municipiului București;
văzând adresa 8.187/06.07.2015 emisă de AJFP Arad, privind retragerea
nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015;
văzând adresa 9.690/05.08.2015 emisă de DGFP Arad, privind suplimentarea
sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale;
văzând adresa 9.807/10.08.2015 emisă de DGFP Arad, privind majorarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și
Municipiului București;
văzând adresa 10.288/19.08.2015 emisă de AJFP Arad, privind majorarea
nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015;
văzând Ordinul MDRAP 537/24.08.2015 pentru modificarea, completarea si
înlocuirea Anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale si administrației publice
nr. 874/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investii si sumele alocate
acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul
Arad, pentru anul 2015;
văzând adresa 10.923/01.09.2015 emisă de DGFP Arad, privind retragerea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și
Municipiului București;
văzând adresa 10.924/06.07.2015 emisă de AJFP Arad, privind retragerea
nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015;
analizând prevederile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, precum și ale art. 19 alin. 2 și art. 41 din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, care arată că bugetele locale pot fi rectificate pe
parcursul exercițiului bugetar ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite,

Consiliul local al comunei Macea, cu votul “pentru” a 14 consilieri, nici o “abținere“ și
nici un vot “împotrivă“ din totalul de 15 consilieri în funcție, fiind prezenți la ședința ordinară din
data de 03 09 2015 un număr de 14 consilieri,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 La venituri, comparativ cu nivelurile aprobate prin Hotărârea Consiliului
local Macea nr. 56/26.06.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, se
aprobă următoarele influențe:
- lei -

VENITURI - TOTAL,

+ 1.335.910

din care:
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale 04.02.04
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor 11.02.02
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale 11.02.06
- Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală 42.02.65

+ 254.000
- 140.000
+ 590.000
+ 631.910

ART. 2 La cheltuieli, comparativ cu nivelurile aprobate prin Hotărârea Consiliului
local Macea nr. 56/26.06.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, se
aprobă următoarele influențe:
- lei –

CHELTUIELI - TOTAL,

+ 1.335.910

din care:

1. Autorități publice si acțiuni externe 51.02

+ 74.000

din care:

- (10) Cheltuieli de personal
- (20) Bunuri si servicii

2. Ordine publica si siguranța națională 61.02

+ 50.000
+ 24.000

+ 2.000

din care:

- (10) Cheltuieli de personal

3. Învățământ 65.02

+ 2.000

+ 161.000

din care:

- (10) Cheltuieli de personal (salarii)
- (10) Cheltuieli de personal (hotărâri judecătorești)
- (20) Bunuri si servicii
- (71) Cheltuieli de capital (Școala cu clasele I-VIII sat Sînmartin, comuna Macea)
- (71) Cheltuieli de capital (Branșamente apa potabilă și gaze naturale Școala cu
clasele I-VIII Sînmartin)
- (71) Cheltuieli de capital (Realizare teren de sport Școala Sînmartin)
- (71) Cheltuieli de capital (Reabilitare curte Școala Macea)

4. Cultura, recreere si religie 67.02

- 243.000
+ 103.000
+ 14.000
+ 53.000
+ 37.000
+ 60.000
+ 137.000

+ 136.000

din care:

- (10) Cheltuieli de personal
- (20) Bunuri si servicii
- (56) Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (Înființare
centru local de informare si promovare turistica, amenajare traseu tematic in comuna Macea, județul Arad)
- (71) Cheltuieli de capital (Realizare Capelă mortuară în cimitirul din Sînmartin)
- (71) Cheltuieli de capital (Realizare împrejmuire cimitir Macea, Satul Bătrân)
- (71) Cheltuieli de capital (Aparat aer condiționat cimitir Macea, Satul Nou)

5. Asigurări si asistenta sociala 68.02

+ 2.000
+ 27.000
+ 10.000
+ 80.000
+ 10.000
+ 7.000

+ 42.000

din care:

- (10) Cheltuieli de personal

+ 6.000

- (57) Asistență socială (indemnizații persoane cu handicap)

+ 36.000

6. Locuințe, servicii si dezvoltare publica 70.02

+ 223.000

din care:

- (20) Bunuri si servicii
- (71) Cheltuieli de capital (Reactualizare PUG)
- (71) Cheltuieli de capital (Electrificare cartier nou de locuințe din N-E localității Macea)

7. Protecția mediului 74.02

+ 20.000
+ 70.000
+ 133.000

+ 29.000

din care:

- (71) Cheltuieli de capital (Cofinanțare „Controlul Integrat al poluării cu Nutrienți”)

8. Transporturi 84.02

+ 29.000

+ 668.910

din care:

- (20) Bunuri si servicii (Reparații străzi)
- (71) Cheltuieli de capital (Modernizare străzi în comuna Macea)

+ 5.000
+ 663.910

ART. 3 Se înlocuiește lista de investiții anexă la bugetul local pe anul 2015 cu
anexa la prezenta hotărâre.
ART. 4 Hotărârea se comunică cu: Primarul comunei Macea, Instituția Prefectului
județului Arad, Consiliul Județean Arad, Trezoreria Arad, A.J.F.P. Arad.
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