ROMANIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TILISCA

HOTARIREA Nľ.3/2018
pľivĺndaprobaľea bugeteloľ de veniturĺ şi cheltuielĺ ale comunei Tilişca
Consiliul Local al comune'ţí'ţ:l''x1lnit înşedinţă ordinară la data

30.01.2019

de

,

Având învedere referatul nr.2 din 18.01.2018 a contabilului primariei si
expunerea de motive a primarului nľ. 3 din 18.01.2018 pľecum şi avizul Comisiei
pentru activitati economico-financiare, juridica, de disciplina, munca si protectie
sociala, gospodańre comunala,

In conformitatę cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2018 nr.
Ż12018, a Deciziilor nľ.l si 2/ 10.01 .2018, a Sefului Administratiei Judetene a
Finantelor Publice Sibiu de repartizare pe unitati administrativ -teritoaľile a sumelor
defalcate din TVA si a cotelor din impozitul pe venit pentru echilibrare' si a Hotańrii
Consiliului Judetean Sibiu nľ.1/18.01 .2078,
Întemeiul art.36 a|in Zlit b) coroborat cu alin 4lit a), art' 45 alin Ż lit a)
,art.47 si art.115 alin.l lit.b din Legeanr.27512001 a administraţiei publice locale'
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HoTĂnĂŞTE:
Aľt.l Se apľobă bugetul local

pe anul2018 dupa cum uľmeaza

de venĺturi si cheltuieli al comuneĺ Tilişca

:

INDICATORI

Cod
indic.

Prevederi
anuale
-mii lei RON4,90

03.02.1 8

Impozit pe venit transfer proprietati imobiliare

04.02.0r

Cotę defalcate din impozit pe venit

239,00

04.02.04

Sume defalcate din impozit pe venit pentru echilibrare

255,r2

07.02.01

Impozit pe cladiri

56,40

07.02.0Ż

Impozit pe terenuri

99,40

07.02.03

Taxe judiciare de timbru

7,20

11.02.02

Sume defalcate din

TVA pt.cheltuieli descentralizate

11.02.06

Sume defalcate din

TVA pt.echilibrarea bugetului local

16.02.02

Taxe asupra mijloacelor de transport

16.02.03

Taxe pt.eliberarea de licente si autoriz. functionare

4,30

16.02.50

Alte taxe de utilizare bunuri

0,10

18.02.s0

Alte impozite si taxe

r,40

30.02.05
33.02.08

Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din prestari de servicii

33.02.50

Alte venituri din prestari de servicii

4Ż8,00

128,00

Â,v

tt''ou(,,.
36,00 \-i
2,20

tu ci'

Ll

are de timbru

34.02.02

Taxe

35.0Ż

Venituri din amenzi

23,50

36.02.06

Taxe speciale

93,50

36.02.50
39.02.01

Alte venituri
Venituľi din valorificari bunuri

42.02.34

Subventii de la bugetul dę stat pt.incalzire cu lemnę

42.02.65

Finantaľe din Programul National de Dezvoltaľe Locala

5.068,18

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL

6.798,00

5r.02
54.02
61.0Ż
65.02
67.02
68.02
70.02
74.02
83.02
84.02
87.02

1,20

0
15,00

-cheltuieli pentru service publice
-alte servicii publice generale
-cheltuieli pentru ordine publica si sig.nationala
-cheltuieli pęntru învăţământ
-cheltuieli pentru cultură,recreere,ľeligie
-cheltuieli pentru asistenţă socială
-cheltuieli pentru servicii şi dezvoltare publică
-protectia mediului
-agricultura
-cheltuieli pentru tľansporturi
-alte actiuni economtce

762,r6
5.29r.48
34,00
50,00
4 1 ,00

TOTAL GENERAL GHELTUIELI

9.093,00

Din care:
-A cheltuieli cuľente total
-din care
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
-fonduri derezerva

630,82
0

127,00

62.00
1.930,54
544,00

1.754,82

:

-transferuri
- asistenta sociala
- alte cheltuieli

99.02

1.004,00
507,82
0

25,00
208,00
10,00

-B cheltuielĺ de capital

7.338,18

DEFICIT BUGETAR

-2.295,00

Aţt.z. Se aproba rcpartizarea bugetului local pe trimęstre si
sectiunile de functionare si dezvoltare conform anexelor nľ.1
prezeîtahotaľiľe.

.ĺ' ĺ'-]'._
,l

Aľt.3.Se aproba Programul de investitii publice si Sinteza
Íinantarii pľogramelor de investitii din bugetul local pe anul 2018

conform Anexelor nr.4 si 5 care fac paľte integranta din prezenta hotarire.

Lrt.4 Se aproba ltIlízarea sumei dę2.295 mii lei din excedentul
bugetului local Ia data de 31 .l2.20I7 pentru ťtnantarea urmatoaręlor
lucrari de investitii
- Amenajare spatii suplimentarelaCaminul Cultural Tilisca:220 mii lęi
:I.899,54 mii lei
-Demolare si construire Camin cultural Tilisca
-Chelt.asistenta tehnica ,comisioane,taxe Camin Tilisca : 1l mii lei
: 58,85 mii lęi
-Canalízare menajera sat Rod,comuna Tilisca
: 69,45 mii lei
-Chelt.asistenta tehnica ,comisi,taxe Canalizare Rod
:

tudiu ďe fezabilitate, studiu g eoteh nic,av ize s i autori zati i p entru
:11,16 mii lei
infiintare distributie gaze nabtrale in comuna Tilisca
-S

Art.5 Se aproba utLllzarea sumei ďe 25 mii lei din excedentul
bugetului local Ia data de 31.I2.Ż0I7 pentru pIata,,Transferurilor din
bugetul local catľe asociatiile de dezvoltare intercomunitara ''
Art.6 Cu ducerea|a îndeplinireapţezentei hotărâri se însărcinează
primarul şi contabilul pľimăriei.

Tilisca la 30.01.2018
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