
ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCA.U 

HOT ARAREA nr. 8 
din 29 ianuarie 2016 

privind aprobarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului Va~cau 
pe anul 2016 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr.5/04.01.2016 intocmit de doamna Roman Daliana avand functia 

de ~ef serviciu in cadrul Serviciului Buget - contabilitate, taxe ~i impozite al Primariei ora~ului 
Va~cau prin care se propune initierea unui proiect de hotarare; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau - ing. ec. Florin 
Porge , inregistrata la nr. 8 din 04.01.2016; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
Tinand seama de prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 , 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 
in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001 Legea administrafiei 

publice locale, republicata; 
Consiliul Local al ora~ului Va~cau , cu unanimitate de voturi , 

HOTA.RA.STE: 

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului Va~cau pe 

anul 2016,in suma de 5190.73 mii lei , la partea de venituri si la partea de cheltuieli, din 

care : 

- pentru sectiunea de functionare - suma de 3302.73 mii lei 

- pentru seqiunea de dezvoltare - suma de 1888 mii lei 

conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarare. 

Art. 2 . Se aproba Bugetul de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 

Va~cau ,pe anul 2016 pentru activitatile autofinantate in suma de 94 mii lei din care: 

- pentru sectiunea de functionare - suma de 94 mii lei 

conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarare. 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Buget 

- Contabilitate, Taxe ~i Impozite ,sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Directiei Finantelor Publice Bihor 
Serviciului Buget -contabilitate 
Primarului ora~ului Va~cau 
La dosar 
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CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CA.U ANEXA NR. 1 LA HCL NR.8/29.01.2016 

Bugetului de vcnituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul 2016 

Avand in vedere Legea nr. 339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016 Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile $i completarile ulterioare, Bugetul de 

venituri $i cheltuieli pe anul 2016 va fi in suma de 5190. 73 mii lei . 

La partea de venituri suma de 5190. 73 mii lei se compune din: 

Venituri proprii - impozite $i taxe locale de la persoane fizice $i juridice, concesiuni, 

terenuri, incasari apa- 695 mii lei. 

Prin adresa nr. 30445/ 21.01.2016 a A.J.F.P Bihor se repartizeaza sumele defalcate din 

TVA. 

in baza prevederilor art.4 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 sumele defalcate 

din TV A pentru bugetele locale se aloca pentru : 

a). finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor; 

b ). finantarea cheltuielilor descentral izate la nivelul ora$elor , municipiilor $i sectoarelor 

Municipiului Bucure$ti. 

c ). echilibrarea bugetelor locale ale comunelor , municipiilor $i judetelor care se 

repartizeaza pe unitati administrativ -teritoriale, potrivit prevederilor Legii nr. 339/2015 -legea 

bugetului de stat pe anul 2016. 

in conformitate cu prevederile art.50 ,alin(2),lit.a din Legea nr. 273/2006 , Directiile 

Generale /Administratiile Judetene ale Finantelor Publice asigura repartizarea pe unitati 

administrativ -teritoriale a sumelor defalcate din TV A , in cadrul sumelor pe trimestre aprobate 

$i comunicate de Ministerul Finantelor Publice pe ansamblul judetului. 

Pentru bugetul consiliului local Ya$cau au fost aprobati urmatorii indicatori : 

- cod 11.02.02 -sume defalcate din TV A pentru cheltuieli descentralizate 1006.73 mii lei 

din care: 

-salarii, sporuri , indemnizatii $I alte drepturi salariale in bani precum $i contributiile 

aferente - 484 mii lei . 

- cheltuieli prevazute la art.104 ,alin. 2 ,lit.b-d din Legea nr.1 /2011 - 62 mii lei . 

- drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare 

- mii lei 454.73 mii lei 

- ajutor de i~calzire pentru ben:ficiarii de ajutor sooial - 6 mii lei. ~ 
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- cod 11.02.06 -Sume defalcate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale -366 mii lei 

-cod 04.02.04 - cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

- 503 mii lei. 

-cod 04.02.01 -sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit - 300 mii lei. 

- cod 45.04.01 - subventii pentru investitii -Drum forestier - 1225 mii lei. 

-cod 42.02.34- subventii pentru 1nci'ilzire -10 mii lei. 

-cod 42.02.04 -subventii pentru investitii CNIPT Vascau 582 mii lei. 

-cod 42.02.20 subventii pentru investitii Apa canal 503 mii lei. 

La partea de cheltuieli suma de 5190. 73 mii lei se imparte astfel : 

salarii +indemnizatii consi lieri, salarii insofitori persoane cu handicap - 1478.73 mii 

lei . 

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligafia incadri'irii in nivelul 

maxim al cheltuielilor de personal aprobat ~i repartizat potrivit prevederilor art.111 ,alin. ( 49 din 

OUG nr. 63/2010 cu modificarile ~i completi'irile ulterioare , Ordinul comun MDRAP/MFP 

159/38/2015 respectiv decizia ~efului de administratiejudefeani'i. 

presti'iri servicii S.C. Serviciul Public - 240 mii lei 

iluminat public - 120 mii lei 

contravaloare cheltuieli materiale, intrefinere funcfionare ,contracte presti'iri servicii, 

materiale, echipamente ,cursuri perfecfionare ,telefon , furnituri birou, combustibil 

autoturism din dotare, cheltiiuieli alegeri locale -297 mii lei 

cheltuieli echipa de fotbal - 50 mii lei 

cofinanfare lucrare de invcstiti i ,,Tmbunati'itirea infrastructurii de api'i ~i api'i uzati'i ,,-

503 mii lei. 

lucri'iri de executie Modernizare Drum forestier Vi'irzarii de Sus - Oproaia -1225 mii 

lei sume ce se vor aloca in baya cererii de rambursare. 

salarii Scoala Generali'i 484 mii lei 

cheltuieli materiale ,intrepnere ~i funcfionare pentru ~coala generali'i - 62 mii lei 

ajutor inci'ilzire legea nr. 416/200 I - 16 mii lei 

reparatii stri'izi ora~ul Va~cau, reparatii drumuri 422 

lucri'iri executie capeli'i 140 rnii lei 

construire WC public - 20 mi i lei 

restituire imprumut rata afercnta anului 2016 -133 mii lei. 
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Bugetul de venituri ~i cheltuieli pe anul 2016 se aproba la partea de venituri ~i la partea 

de cheltuieli cu suma de 5190.73 mii lei ,pentru sectiunea de functionare - 3302.73 mii lei ~i la 

sectiunea de dezvoltare - 1888mii lei. 

Bugetul de venituri ~i cheltuieli pentru activitati autofinantate se aproba la partea de 

venituri ~i la partea de cheltuieli cu suma 94 mii lei pentru sectiunea de functionare . 

Pentru sectiunea de functionare - 94 mii lei . 
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