România
Judeţul Harghita
Consiliul Local al oraşului
Băile Tuşnad

PROIECT DE HOTARARE NR.10/2013
privind aprobarea bugetului local pe anul 2013
Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad,întrunit în şedinţa ordinară din 9 aprilie 2013,
Văzând adresa nr.4376/2013 şi 4661/2013 al Consiliului judeţean Harghita,Deciziile
nr.111,112,126/2013 al Directorului executiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului
Harghita privind sumele defalcate şi adresa nr.125/2013 al Instituţiei Prefectului judeţul Harghita,
prin care comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2013,
Luând în considerare raportul nr.685/2013 al Compartimentului financiar,nr.545/2013 al
Compartimentului impozite şi taxe locale,nr.624/2013 al Compartimentului social,nr.688/2013 al
Compartimentului gospodărie comunală,nr.648/2013 al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă,raportul nr.___/2013 al Comisiei pentru activităţi economico-financiară, nr.___/2013 al
Comisiei de specialitate juridică,relaţii cu publicul,reforma în administraţie,nr.---/2013 al Comisiei de
specialitate social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie,protecţia socială,tineret şi sport,
nr.__/2013 al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului,urbanism,nr.___/2013 al
Comisiei de specialitate pentru protecţia mediului,turism şi proiecte,
Având în vedere prevederile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013,art.1 alin2,art.2
pct.50 şi 51,art.5,art.19 alin.1,art.26,art.41,art.45,art.761 alin.1 lit.a,c,e,g şi alin.2 a Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului comun
nr.277/1709/2012,privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa
Ordonanţei de Urgenţă nr.63/2010,
A Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,aducerea la
cunoştinţă publică prin anunţul nr.499/2013,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 4.800 mii lei la venituri şi
în suma de 4.800 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 4.700 mii lei,conform anexei nr.2 şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole,titluri,
articole,alineate- secţiunea de funcţionare în sumă de 1.940 mii lei ,conform anexei nr.3 - secţiunea
de dezvoltare în sumă de 2.760 mii lei,conform anexei nr.4.
Art.3.Aprobă bugetul instituţiilor publice, finanţate integral din venituri proprii în suma de
100 mii lei , conform anexei nr. 5.
Art.4.Aprobă lista cu investiţii pentru anul 2013 în sumă de 2.760 mii lei,din care din
excendentul anilor precedenţi 74 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 suma de.35 mii lei,conform anexei nr.7
Art.6.Aprobă organigrama,statul de funcţii şi numărul de personal din cadrul aparatului
propriu al primarului şi instituţilor publice din subordinea Consiliului Local,conform anexei nr.8.
Art.7.Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8.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.9.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, primarului
oraşului Băile Tuşnad şi Compartimentului contabilitate,financiar.
Băile Tuşnad, la 11 martie 2013.
Primar,
Albert Tibor

