România
Judeţul Harghita
Consiliul Local al oraşului
Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.1/2016
privind aprobarea bugetului local pe anul 2016

Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad,întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2016,
Văzând adresa nr.58610/2015 și Dispoziţiile nr.35 şi nr.36 din 2015 și adresa nr.63/2016 al Şefului
Administraţiei Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate,precum și a cotei din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,precum și repartizarea pe trimestre,adresa nr.1604/2016 a
Consiliului Județean Harghita privind sumele repartizate din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe
venit,prin Hotărârea nr.5/2016,precum și adresele nr.1565/2015,nr.1655/2015 de la Școala Gimnazială Jókai Mór
din Băile Tușnad,privind fondurile necesare prin finanțare complementară și pentru cheltuielile cu efectuarea
navetei cadrelor didactice, Ordinul Prefectului județului Harghita nr.17/2016 privind stabilirea numărului maxim
de posturi pentru anul 2016 la nivelul unităților administrativ teritoriale din județ,
Luând în considerare rapoartele nr.139/2016 şi nr.135/2016 al Compartimentului contabilitate,
financiar,nr.130/2016 al Compartimentului impozite şi taxe locale, nr.116/2016 al Compartimentului de servicii
sociale,nr.142/2016 al Compartimentului gospodărie comunală,nr.128/2016 al Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă,raportul nr.189/2016 al Comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiară,nr.213/2016 al
Comisiei de specialitate juridică, relaţii cu publicul,reforma în administraţie şi integrare europeană,nr.214/2016 al
Comisiei de specialitate social-culturale,culte, învăţământ,sănătate,familie,protecţia socială,tineret şi
sport,nr.215/2016 al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism,nr.212/2016 al Comisiei de
specialitate pentru protecţia mediului,turism şi proiecte,
Având în vedere prevederile Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, art.1 alin 2,art.2 pct.50 şi
51,art.5,art.19 alin.1,art.26,art.39 alin.6,art.41,art.42, art.45, art.46, art.761 a Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,Ordinul Ministrului Administrației și Internelor și
Ministrului Finanțelor Publice nr.244/2651/2010,pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14
alin. (7),ale art.57 alin. (21) şi ale art.761 alin.(1) lit.e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
A Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată,aducerea la
cunoştinţă publică prin anunţul nr.19/2016,Ordinul nr.11/2011 al Ministerului Administraţiei şi Internelor,
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b,alin.4 lit.a,art.45 alin.2,lit.a şi art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001,Legea Administraţiei Publice Locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Aprobă bugetul general al localităţii Băile Tuşnad în sumă de 3.556 mii lei la venituri şi în sumă de
6.170 mii lei la cheltuieli,conform anexei nr.1.
Art.2.Aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole,subcapitole, titluri, articole, alineate în sumă de
3.507 mii lei,conform anexei nr.2 şi la cheltuieli pe capitole,subcapitole,titluri,articole, alineate- secţiunea de

funcţionare în sumă de 2.860 mii lei,conform anexei nr.3 - secţiunea de dezvoltare în sumă de 3.230 mii lei,
conform anexei nr.4.
Art.3.Aprobă bugetul instituţiilor publice, finanţate integral din venituri proprii în sumă de 49 mii lei,la
venituri și în sumă de 80 mii lei,la cheltuieli, conform anexei nr. 5.
Art.4.Aprobă programul și lista cu investiţii pentru anul 2016 în sumă de 3.230 mii lei, din care din
excendentul anilor precedenţi 2.583 mii lei, conform anexei nr. 6.
Art.5.Aprobă programele de activităţi şi de acţiuni pentru realizarea cărora se alocă fonduri de la bugetul
local, în sumă de.100 mii lei, conform anexei nr.7.
Art.6.Aprobă cheltuielile cuprinse în categoria alte cheltuieli de investiţii, în sumă de 830 mii lei, conform
anexei nr.8.
Art.7.Aprobă numărul de personal, permanent și temporar din cadrul aparatului de specialitate al
primarului şi din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local și fondul salariilor de bază, conform
anexei nr.9.
Art.8.Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează primarul oraşului Băile Tuşnad,
Compartimentul contabilitate,financiar şi se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet al oraşului Băile
Tuşnad prin grija secretarului oraşului Băile Tuşnad.
Art.10.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, primarului oraşului Băile
Tuşnad şi Compartimentului contabilitate,financiar,resurse umane.
Băile Tuşnad, la 29 ianuarie 2016.
Președintele ședinței,
Colcer Ileana
Contrasemnează,
Secretar,
Andras Klara

