ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2017
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA, întrunit în ședința ordinară din data de
21.11.2017
luând act de expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre nr.
12.106/17.11.2017, precum și de raportul compartimentului de specialitate nr.
12.107/17.11.2017,
luând în considerare: Hotărârea Consiliului local Macea nr. 47/23.03.2017 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2017; Hotărârea Consiliului local Macea nr.
98/31.07.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017; Hotărârea Consiliului local
Macea nr. 114/14.09.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, Hotărârea
Consiliului local Macea nr. 124/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul
2017,
văzând adresa ARG-STZ din 21.11.2017 emisă de AJFP Arad, privind majorarea
sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale respectiv
micșorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale
analizând prevederile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, ale art. 54 alin. (7), 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,
În temeiul art. 45 alin.(2) lit.a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 Se aprobă următoarele influențe, asupra veniturilor Bugetului local al comunei
Macea pe anul 2017, față de nivelurile aprobate:
VENITURII - TOTAL,
din care:

- lei –
+ 219.000

-

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale 21A040400
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 21A070201
Impozit pe terenul din extravilan 21A070203
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 21A070003
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
21A110600
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice 21A160201
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare
de activități 21A165000
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice 21A300530
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate
21A350102
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite
si taxe 21A350200

+ 47.000
+ 18.000
+ 48.000
+ 5.000
- 3.000
+28.000
+6.000
+ 38.000
+27.000
+5.000

ART. 2 Se aprobă următoarele influențe, asupra cheltuielilor Bugetului local al comunei
Macea pe anul 2017, față de nivelurile aprobate:
- lei –
CHELTUIELI - TOTAL,
din care:
1. Autorități publice si acțiuni externe 51.02.A
din care:
- (71) Cheltuieli de capital (Achiziție echipament IT)
1. Cultura, recreere si religie 67.02.A
din care:
- (51) Transferuri curente (subvenție Club Sportiv Voința Macea)
2. Asigurări si asistenta sociala 68.02.A
din care:
- (57) Asistență socială (Ajutor de urgenta fam. Horvath, Sînmartin nr. 728b)
3. Locuințe, servicii si dezvoltare publica 70.02.A
din care:
- (71) Cheltuieli de capital (Achiziție imobil Macea nr 263)
4. Transporturi 84.02.A
din care:
- (10) Cheltuieli de personal
- (71) Cheltuieli de capital (Amenajare parc si zona centrala din localitatea Macea)

+ 219.000
+ 10.000
+ 10.000
+ 3.000
+ 3.000
+ 8.000
+ 8.000
+ 200.000
+ 200.000
- 2.000
+ 1.000
- 3.000

ART. 3 Se înlocuiește lista de investiții anexă la bugetul local pe anul 2017 cu anexa la
prezenta hotărâre.
ART. 4 Se aprobă următoarele influențe, asupra veniturilor bugetului Clubului Sportiv
Voința Macea pe anul 2017, față de nivelurile aprobate:
VENITURII - TOTAL,
din care:
- Subvenții pentru instituții publice 21G430900

+ 3.000
+ 3.000

ART. 5 Se aprobă următoarele influențe, asupra cheltuielilor bugetului Clubului Sportiv
Voința Macea pe anul 2017, față de nivelurile aprobate:
- lei –
CHELTUIELI - TOTAL,
din care:

+ 3.000

1. Cultura, recreere si religie 67.02.G
din care:
- (10) Cheltuieli de personal

+ 3.000
+ 3.000

ART. 6 Se aprobă constituirea unei Comisii speciale pentru negocierea prețului de
achiziție a imobilul din localitatea Macea nr. 263 cu proprietarii acestuia, în limita prevăzută
la art.2 din prezenta hotărâre, cu următoarea componență:
1) Știubei Dan Ștefaan- consilier local;
2) Tămășan Sorin-Gelul – consilier local;
3) Iancu Roman – consilier local;
4) Jigău Ionel – Gabriel - consilier local;
5) Bărsăuan Gabriel –Călin - viceprimarul comunei Macea;
6) Otlăcan Ciprian – Gheorghe – primarul comunei Macea
ART. 7 Hotărârea se comunică cu: Primarul comunei Macea, Instituția Prefectului
județului Arad, Trezoreria Arad, A.J.F.P. Arad.
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Adoptată cu :
Voturi pentru
Voturi împotrivă
Abțineri
Nr. total consilieri
Consilier prezenți

14
0
0
15
14

