JUDETUL BIHOR
PRIMARlA ORASULUI VASCAU
Nr.572 /22.01.2018

ANUNT
Primaria ora~ului Va~cau reprezentata de primar , cu sediul 'in ora~ul Va~cau , str.Unirii,
nr.75 ,judetul Bihor , 1n temeiul art.7 ,alin, 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 'in
administratia publica , republicata , aduce la cuno~tinta publica a cetatenilor ora~ului Va~cau ,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 2018.
Dezbaterea publica va avea loc 1n data de 16.02.2018

,ora 13,00 'in sala de sedinta a

Primariei ora~ului Va~cau ~i este deschisa tuturor cetatenilor interesati de acest subiect.
Persoanele interesate de acest proiect de hotarare 'inregistrat cu nr. 496 din 19.01.2018 se
pot ccnsulta ~i documenta personal la sediul Primariei ora~ului Va~cau ,la registratura unitatii , zilnic
'lntre orele 8,00 -16,00, iar vineri 'intre orele 8,00-15,00 iar 1n 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 .
Cetatenii care doresc sa faca propuneri , sugestii ~i opinii cu valoare de recomandare privind
acest act normativ , o pot face 1n scris pe adresa: Primaria ora~ului Va~cau, 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 2018.
Ultima zi de depunere a propunerilor ~i sugestiilor pentru definitivarea proiectului de
hotarare este 12.02.2018 ,ora 14.00.

PRIMAR
lng.Ec.Porge Florin
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JUDETUL BIHOR
PRIMARUL ORA~ULUI V A~CAU

PROIECTUL
Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al
ora~ului Va~cau pe anul 2018

A vand in vedere Legea nr. 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018 publicata in
Monitorul

Oficial

al Romaniei

,partea I, nr. 4 /03 .01.2018

, Legea nr. 273/2006 privind

finantele p blice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare, Bugetul de venituri ~i
cheltuieli pe anul 2018 va fi in suma de 3.776 mii lei.
La partea de venituri suma de 3.776 mii lei se compune din:
Venituri proprii - impozite ~i taxe locale --cl[diri,terenuri, TMT de la persoane fizice ~i
juridice -761 mii lei
In baza prevederilor art.5 din Legea bugetului de stat pe anul 2018 sumele defalcate
din TV A , prevazute la art. 4 ,lit. b se aloca pentru :
a). finantarea

de

baza a unitatilor de

invatamant preuniversitar

de stat pentru

categoriilc de cheltuieli prevazute la art. 104, alin. 2 ,lit.b-d din Legea nr. 1/2011, cu
rnodificarile ~i completarile ulterioare ;
b) finantarii

drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau

indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate in baza prevederilor art. 42
alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protectia

~i promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap ,re ublicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare ;
c )finantarii ajutorului

pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni ~i combustibili

petrolieri ,pe:ntru beneficiarii de ajutor social;
d). finantarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea
consilii lor

locale ale comunelor,ora~elor, municipiilor ,sectoarelor ~i Consiliului General al

MunBucure~iti.
e)finantarii cheltuielilor cre~elor

f) Finantarii

cheltuielilor

descentralizate la nivelul

sectoarelor

~i municipiului

Bucure~ti ,respectiv pentru : sistemul de protectie a copilului .....
g) finantarii drepturilor stabil ite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii
in invatamantul
ulterioare ;

pre~colar a copiilor provenind

din familii

defavorizate , cu

modificarile

h)finant[trii

drepturilor

copiilor

cu cerinte

educationale

speciale

integrati

in

invatamantul de masa ,potrivit prevederilor HG 564/2017 in conformitate cu prevederile lit.A
din l:lnexa la HG 904/2014;
i). Finant[trii cheltuielilor de functionare ale caminelor pentru persoanele varstnice de la
nivelul comunelor, ora~elor, municipiilor ,sectoarelor municipiului Bucure~ti potrivit prev. Art.
18, alin. 5 ,lit.c din Legea 17/2000 republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
j)finantarii cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar potrivit legii.
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

~d,l)li~i~trativ -teritoriale a sumelor defalcate din TV A , in cadrul sumelor pe trimestre aprobate
~i,
comunicate\ de Ministerul Finantelor Pub lice pe ansamblul judetului.
~.'. . . ,· . . . r .
Pentru bugetul Consiliului Local Va~cau au fost aprobati urmatorii indicatori :
- 04.02.01 - cote defalcate din impozitul pe venit - 235 mii lei
- 04.02 .04 -sume defalcate din cote defalcate - 854 mii lei
- I I .02.02 - sume defalcate din TV A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate -

669 mii lei , din care :
Cheltuieli materiale - invatamant - 60 mii lei
salariile

asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau

indemnizatii lunare - 585 mii lei

o

Ajutor incalzire

o

Drepturile de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale conform

- 12 mii lei

HG 564/2017 (CES)- suma de 7 mii lei
o

Tichete sociale pentru gradinita (stimulente educationale) - 5 mii lei

11.02.06 - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - 1161 mii
l~:i
42.02.41 - subventii pentru sanatate - 86 mii lei
42.02.36 -subventii pentru ajutorul de incalzire-10 mii lei
Total venituri ale bugetului local suma de 3.776 mii lei.

La pai1ea de cheltuieli suma de 3.776 mii lei se imparte astfel :
Salarii aparat de specialitate, indemnizatii consilieri, salarii compartimente de
specialitate - 1608 mii lei
Salarii + indemnizatii persoane cu handicap - 708 mii lei
S.C. Serviciul Public ora~ Va~cau - 445 mii lei
Salarii asistente medicate - 86 mii lei
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Cheltuieli materiale 1nvatamant - 80 mii lei
Ajutor 1ncalzire ~i beneficiari ajutor social - 12 mii lei
Drepturi copii cu cerinte educationale (CES)- 7 mii lei
Tichete sociale pentru gradinita(stimulente educationale ) - 5 mii lei
Energia electrica -Iluminat public - 120 mii lei
Cheltuieli materiale 1ntretinere gospodarire - 705 mu

lei (cheltuieli materiale

1ntretinere, combustibil, cheltuieli materiale CNIPT Va~cau, cheltuieli gestionare
situatii de urgenta)

Bugetul de venituri ~i cheltuieli pe anul 2018 se aproba la partea de venituri ~i la
partea de chcltuieli cu suma de 3.776 mii lei ,pentru sectiunea de functionare suma de 3531
mii lei ~i la sectiunea de dezvoltare - suma de 245 mii lei.
Total venituri SP- 3531 mii lei
Total cheltuieli SF - 3531 mii lei
Total cheltuieli SD - 245 mii lei
Total venituri SD - 245 mii lei
Fondul de rezerva bugetara - 188 mii lei

Serviciul Buget- contabilitate,
Taxe ~i impozite

3

