ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OHABA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ohaba pe anul 2016
Consiliul Local Ohaba, judetul Alba întrunit in şedinţa de ordinara din data de
27 01 2016,
Vazand , proiectul de hotarare initiat de primarul comunei, referatul de
specialitate intocmit de compartimentul financiar-contabil si avizul favorabil al
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, privind aprobarea bugetului
local pe anul 2016 ;
Avand in vedere :prevederile art.39 (6) din Legea nr. 273/2006 , privind
finantele publice ,
In baza prevederilor Legii nr. 339/2015 prin care s-a aprobat bugetul de stat
pentru anul 2016;
Potrivit
: Deciziei nr. 31/28 12 2015 Seful Administratiei Judetene a Finantelor
Publica Alba in conformitate cu adresa Ministerului Finantelor publice nr.
420400/2015 si cu prevederile art.4 alin (2-4) din legea bugetului de stat pe anul 2016
s-a aprobat repartizarea pe unitati administrativ teritoriale sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 estimarile pentru
anii 2017-2019.
: Deciziei nr. 1/04 01 2016 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Alba si in conformitate cu adresa ABG-STZ 114/05 01 2016 si estimarile
pentru anii 2017-2019.
s-a aprobat repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din TVA si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor
pentru anul 2016.
:Hotararii nr. 1/14 01 2016 a Consiliului judetean Alba prin care s-a aprobat
pe unitati adminisrativ-teritoriale a cotelor si sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat precum si a sumelor din TVA pentru drumuri judetene si comunale
pentru anul 2016,
In conformitate cu prevederile art.36 (2) lit.b), (4) litera b) privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 45 (2) lit a) si art. 115 (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 ,
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aproba veniturile bugetului local pe anul 2016 in suma de 1522 mii lei,

si se prezinta astfel:
1.Venituri proprii 48.02

795,00 mii lei ;

2.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor,oraselor si municipiilor 11.02.02
288,00 mii lei ;
din care :
- finantarea cheltuielilor cu salariile,sporurile,indemnizatiile si alte
drepturi salariale in bani stabilite prin lege precum si contributiile
aferente acestora din unitatile de invatamant preuniversitar de stat 191,00 mii lei ;
- finantarea drepturilor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare
73,00 mii lei;
- finantarea cheltuielilor prevazute la art.104 alin 2
lit.b)-e) din Legea educatiei nationale
20,00 mii lei:
- alte chelt descentralizate conform art.5 alin.4 din
Legea 286/2011 (,aj. incalz.locuintei pt.benef.de
aj.social,serv. publice de evidenta pers.,chelt.creselor)
4,00 mii lei ;
3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06
154,00 mii lei;
4.Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04
283,00 mii lei ;
Subventii pentru incalzirea locuintei

2,00 mii lei

Cheltuielile bugetului local pe anul 2016 in suma de 1522 mii lei se prezinta
astfel :
1.Autoritati publice si actiuni externe-autoritati executive
-cheltuieli de personal titlul 10
-bunuri si servicii titlul 20
-asociatii si fundatii titlul 59
-cheltuieli de capital titlul 70
2.Alte actiuni (alegeri)
-cheltuieli de personal titlul 10
-bunuri si servicii

680,00 mii lei
330,00 mii lei
300,00 mii lei
40,00 mii lei
10,00 mii lei
35,00 mii lei
10,00 mii lei
5,00 mii lei

3. Invatamant
-cheltuieli de personal titlul 10
-bunuri si servicii titlul 20
-burse
4. Sanatate
-bunuri si servicii titlul 20

261,00 mii lei
191,00 mii lei
65,00 mii lei
5,00 mii lei
10,00 mii lei
10,00 mii lei

5. Cultura,recreere si religie
-bunuri si servicii titlul 20

127,00 mii lei
127,00 mii lei

6. Asigurari si asistenta sociala
-cheltuieli de personal titlul 10
-jutor social titlul 57

109,00 mii lei
37,00, mii lei
72,00 mii lei

7. Locuinte,servicii si dezvoltare publica
- bunuri si servicii titlul 20

105,00 mii lei
105,00 mii lei

7. Transporturi
-bunuri si servicii titlul 20

195,00 mii lei
195,00 mii lei

Art 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde contabilul
comunei.
Prezenta se comunica : Institutiei Prefectului-Judetul Alba
: A.J.F.P. Alba
: Trezoreriei mun. Sebes
: compartimentului contabilitate comuna Ohaba
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