ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ
HOTĂRÂREA NR. 21
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli în anul 2018
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară în data de 15.02.2018,
Având în vedere Raportul nr. 1627 din 14.02.2018 întocmit de către Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate-buget,
Văzând adresele Ministerului Finantelor Publice cu nr. CRR-TRZ 2267/2018 privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si a cotelor din impozitul pe venit pe anul 2018
pe trimestre, Adresele cu nr. 1549, 1550/26.01.2018 ale Consiliului Judetean Dolj privind sumele
repartizate prin Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 2 / 2018 cote si sume defalcate din impozitul pe venit si
pentru echilibrarea bugetelor, dar si sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri
comunale, Adresa cu nr. 379/12.02.2018 a Scolii Gimnaziale Podari privind repartizarea pe trimestre a
sumelor defalcate din TVA primite de la Ministerul Finantelor Publice ,
În conformitate cu prevederile art.2 alin.4 al Legii nr. 2 / 2018, legea bugetului de stat pe anul 2018
şi Anexa 3 la aceasta, art. 19 alin.1 lit.a şi art. 23 alin 2 lit a şi art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 7 alin.5 din Legea nr. 98/2016
privind privind achizitiile publice, art. 2 alin. 3-6, art. 11 alin. 2- 5 şi art. 14 din HG nr. 395 / 2016 privind
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016, Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor
standard ale Programului anual al achiziţiilor publice,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data 15.02.2018,
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2),lit.b) coroborat cu alin. (4), lit.a), art. 45 alin(2) şi art.115
alin.(1),lit.”b” din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind
administraţia publică locală ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, astfel:
TOTAL VENITURI- 13933 mii lei ( Total venituri - 6933 mii lei şi prevedere bugetară proiecte – 7000 lei
)
EXCEDENTUL ANULUI 2017 UTILIZAT IN ANUL 2018- 1650 mii lei
TOTAL BUGET ANUL 2018 - 15583 mii lei, din care:
( 1). Sectiune de functionare- 6105 mii lei
Venituri- 6105 lei
Cheltuieli- 6105 lei structurate astfel:
-cap.51.02-administratie – 2629 mii lei
-cap.54.02- serv. publ.- 55 mii lei
-cap.55.02- dobanzi aferente datoriei publice interne - 300 mii lei
-cap.61.02- ap. civ.- 412 mii lei
-cap.65.02- invatamant- 513 mii lei

-cap.66.02-servicii de sanatate publica - 56 mii lei
-cap.67.02- bibl. si camin cult, asoc sportiva – 334 mii lei
-cap.68.02- asist. sociala – 1026 mii lei
-cap.70.02- serv. si dezv. publ. - 483 mii lei
-cap.74.02- salubritate- 250 mii lei
-cap.84.02- transporturi- 47 mii lei
TOTAL CHELTUIELI sectiunea de functionare = 6105 mii lei
(2). Sectiunea de dezvoltare - 1650 mii lei ( excedentul sectiunii de dezvoltare, alocarea sumelor de
cofinanţare primite de la Consiliul Judetean Dolj în suma de 168 mii lei, suma de 660 mii lei alocată de la
bugetul local pentru rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanţarea proiectelor cu finanţare UE
precum si prevedere bugetară pentru proiectul în derulare ”Acţiuni comunitare pentru combaterea
excluziunii sociale ” în suma de 7000 lei), structurate astfel:
- la cap. 51.02 – 930 mii lei (+7000 lei prevedere bug)
- la cap. 61.02 – 40mii lei
- la cap. 65.02 – 455 mii lei
- la cap. 68.02 – 100mii lei
- la cap. 70.02- 103 mii lei
- la cap. 74.02- 810 mii lei
- la cap. 83.02- 140 mii lei
TOTAL CHELTUIELI secţiunea de dezvoltare = 2478 mii lei, la care se adaugă prevederea bugetară
în sumă de 7000 lei pentru derularea proiectului ”Acţiuni comunitare pentru combaterea excluziunii sociale
”.
Art.2. Se aprobă programul investiţiilor publice pe anul 2018, Anexă 1 la buget.
Art.3. Se aprobă programul achiziţiilor publice în anul 2018, Anexă 2 la buget.
Art.4. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIP,
Compartimentul activităţi sociale şi stare civilă, Compartimentul activităţi agricole, Compartimentul
urbanism şi amenajarea teritoriului, Compartimentul Cultură, Compartimentul deservire generală,
Compartimentul situaţii de urgenţă, Compartimentul protecţia mediului, Şcoala Gimnazială Podari şi
Centrul de zi pentru copii în comuna Podari, judeţul Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

DATA AZI, 15.02.2018

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Păunescu Teofil

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dinu Camelia

