
JUDETUL BIHOR 
PRIMARIA ORASULUI VASCAU 
Nr.1770 /03.03.2017 

ANUNT 

Primaria ora~ului Va~cau reprezentata de primar, cu sediul in ora~ul Va~cau , str.Unirii, 

nr.75 ,judetul Bihor, in temeiul art.7 ,alin,l din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionalii in 

administratia publica , republicatii , aduce la cuno~tinta publica a cetatenilor ora~ului Va~ciiu ,ca a 

elaborat un proiect de hotarare prin intermediul Serviciului Buget-Contabilitate, Taxe ~i Impozite 

locale ,privind Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului .Va~cau pe 

anul 2017. 

Dezbaterea publica va avea toe in data de 20.03.2017 ,ora 17,00 in sala de sedintii a 

Primiiriei ora~ului Va~cau ~i este deschisa tuturor cetatenilor interesati de acest subiect. 

Persoanele interesate de acest proiect de hotarare 'inregistrat cu nr. 1769 din 03.03.2017 se 

pot consulta ~i documenta personal la sediul Primariei ora~ului Va~cau ,la registratura unitatii , zilnic 

,intre ore le 8,00 -16,00 iar vineri intre ore le 8,00-15,00 iar in conformitate cu prevederile art.39 ,alin. 3 

din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile ~i completarile ulterioare 

persoanele interesate pot depune contestatii 'in termen de 15 zile de la data publicarii sau afi~arii 

acestuia . 

Cetiitenii care doresc sa faca propuneri , sugestii ~i opinii cu valoare de recomandare privind 

acest act normativ, o pot face 'in scris pe adresa: Primiiria ora~ului Va~ciiu , str. Unirii,nr.75 , judetul 

Bihor sau depuse la Registratura Primariei ora~ului Va~cau, la doamna Mu~et Viorica. 

Materialele transmise vor purta mentiunea ,, Recomandare ,, la proiectul de act normativ 

privind Bugetul Local de venituri ~i cheltuieli pe anul 2016. 

Ultima zi de depunere a propunerilor ~i sugestiilor pentru definitivarea proiectului de 

hotarare este 17.03.2016 ,ora 14.00. 

PRIMAR SECRET AR 
Pop Rodica 
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PROIECTUL 
Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 

ora~ului Va~cau pe anul 2017 

Avand 'in vedere Legea nr. 6/2017 Legea bugetului de stat pe anul 2017 publicata 'in 

Monitorul Oficial al Romaniei ,partea I, nr. 127 /17.02.2017 , Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare, Bugetul de venituri ~i 

cheltuieli pe anul 2017 va fi 'in suma de 4.316.950 lei . 

La partea de venituri suma de 4.316.950 lei se compune din: 

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

terenuri , 'incasari apa - 513355 lei ~i ramasita ani anteriori -744048 lei . 

in baza prevederilor art.4 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 sumele defalcate 

din TV A pentru bugetele locale se aloca pentru : 

a). finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor ; · 

b) . finantarea cheltuielilor descentralizate 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 art.4,alin.2 din Legea nr. 

6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017 . 

In conformitate cu prevederile art.SO ,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 , 1n cadrul sumelor pe trimestre aprobate 

~i comunicate de Ministerul Finantelor Pub lice pe ansamblul judetului. 

Pentru bugetul Consiliului Local Va~cau au fost aprobati urmatorii indicatori : 

- cod 11.02.02-sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate 1346000 lei. 

- cod 11.02.06 -Sume defalcate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale -294000 lei 

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

- 300000 lei. 

-cod 04.02.02 -sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit - 616000 lei. 

-cod 42.02.65 subventii pentru investitii Apa canal 503547 lei. 

La partea de cheltuieli suma de 4316950 lei se 'imparte astfel : 

Salarii administratie - 798249 lei 

Salarii compartimente subordonate - 377000 lei . 



Salarii fosotitori persoane cu handicap - 435000 lei 

Fondul de rezerva bugetara -215800 lei 

prestari servicii S.C. Serviciul Public - 374000 lei 

iluminat public - 140000 lei 

contravaloare cheltuieli materiale, intretinere functionare ,contracte prestari servicii, 

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

autoturism din dotare, cheltiiuieli alegeri locale -336950 lei 

cheltuieli echipa de fotbal - 50000 lei 

cofinantare lucrare de investitii ,,Tmbunatatirea infrastructurii de apa ~i apa uzata ,,-

503547 lei . 

reparatii strazi ora~ul Va~cau - 346000 lei 

amenajament silvic -46000 lei 

salarii ~i cheltuieli materiale Scoala Gimnaziala - 911000 lei 

Bugetul de venituri ~i cheltuieli pe anul 2017 se aproba la partea de venituri ~i la partea 

de cheltuieli cu suma de 4316950 lei ,pentru sectiunea de functionare - 3813403 lei ~i la 

sectiunea de dezvoltare - 503547 lei. 
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