ROMÂN IA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
municipiului Bistrița pe anul 2018 și estimat pe anii 2019-2021

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședința extraordinară în
data de 14.02.2018; având în vedere:
Adresa AJFPBN nr.BNG-STZ-196/10.01.2018, înregistrată la Primăria
municipiului Bistrița sub nr. 2766/12.01.2018, privind Decizia nr. 1 de repartizarea
sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor alocate
din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a
sumelor defalcate din TVA destinate finanțării drepturilor asistenților personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare, finanțarea ajutorului pentru
încălzirea locuinței, pentru plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din
familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, a
drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de
masă, a sumelor destinate finanțării serviciilor publice comunitare de evidența a
persoanelor, a finanțării creșelor pe anul 2018;
Adresa AJFPBN nr.BNG-STZ-480/05.02.2018, înregistrată la Primăria
municipiului Bistrița sub nr. 9760/06.02.2018, privind Decizia nr.3 de repartizare
pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA destinate finanțării
de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute
la art. 104 alin. 2 lit.b-d din legea educației naționale nr. 1/201 1 , finanțarea
căminelor pentru persoane vârstnice, pentru finanțarea învățământului particular sau
confesional acreditat pe anul 2018 și a estimărilor pe anii 2019-2021 ;
Adresa Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.ll/2686/06.02.2018,
înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr. 10201/07.02.2018 privind
repartizarea sumelor pe unități administrativ-teritoriale a fondului constituit la
dispoziția Consiliului Județean;

Procesul verbal de afișare a proiectului de buget pe anul 2018 nr.
4828/18.01.2018 ;
Proces-verbal încheiat în data de 08.02.2018 cu ocazia dezbaterii publice a
Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Bistrița pe anul 2018;
Contestația domnului Chereji Adrian Florin înregistrată la Primăria
municipiului Bistrița cu nr.8925/02.02.2018;

-2Contestația domnului Peteleu Ioan înregistrată la Primăria municipiului
Bistrita cu nr.9025/02.02.2018;
Raportul Primarului nr.9930/06.02.2018 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2018;
Raportul favorabil nr.9930/13.02.2018 al Comisiilor de specialitate reunite
ale Consiliului local al municipiului Bistrița; în conformitate cu:
prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018; prevederile Legii
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 151/28.1 1.2017 privind
aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018; în temeiul art.36(2)
lit.b,(4) lit.a, art.45 (2) lit a, (4), art.63 (1) lit. c, (4) lit. a și b din Legea administrației
publice locale nr.215/2001 , republicată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.I Se aprobă bugetul general de venituri și cheltuieli al municipiului
Bistrița pe anul 2018 și estimat pe anii 2019-2021 , conform anexei nr. 1;
ART.2 Se aprobă bugetul local pe anul 2018 și estimat pentru anii 20192021,
detaliat la venituri pe capitole și subcapitole, și la cheltuieli pe capitole, subcapitole
și paragrafe, conform anexei nr.2;
ART.3 Se aprobă bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate din
venituri proprii și subvenții din bugetul local pe anul 2018 și estimat pe anii
20192021, conform anexei nr.3;
ART.4 Se aprobă programul de investiții publice pe anul 2018 pentru fiecare
din bugetele prevăzute la art.2-3 din prezenta hotărâre conform anexei nr.4;
ART.5 Se aprobă programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile de
la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local pe anul 2018,
conform anexei nr.5;
ART.7 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.8 Se aprobă utilizarea in anul 2018 a excedentului bugetului local
aferent anului 2017, in suma de 57.675 mii lei, ca sursa de finanțare a cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare;
ART.9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul
municipiului Bistrița ,
ART.10 Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliului local al municipiului
Bistrița în ședință extraordinară, cu respectarea art.45 alin.(l) din Legea
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi „pentru", 2 voturi „împotriva” și
4 abțineri din 19 consilieri prezenți.

3ART.II Secretarul municipiului prin Compartimentul pregătire documente,
contencios, va comunica prezenta hotărâre:
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Municipale de Servicii Sociale;
- Serviciului Audit Intern;
- Direcției de Evidență a Persoanelor Bistrița;
- Direcției de Servicii Publice;
- Direcției de Administrare a Piețelor;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Integrare Europeană;
- Direcției Aministrație Publică, Juridic;
- Directiei Educatie Turism;
- Poliției Locale a municipiului Bistrița;
- Centrului Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița;
- Serviciului public municipal „Direcția de Sănatate;
- Unitaților din învățământul preuniversitar de stat;
- Primarului municipiului Bistrita;
- Instituției Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
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