ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA CETATEA DE BALTĂ
PRIMAR
PROIECT DE HOTARARE
privind Bugetul local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2018 si
estimarile pe anii 2019, 2020, 2021.
Consiliul local al comunei Cetatea de Baltă , judeţul Alba , întrunit în şedinţă
ordinară,
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind Bugetul local al comunei
Cetatea de Baltă pe anul 2018 iniţiat de primarul comunei Cetatea de Baltă;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort;
- raportul de specialitate comun, al comisiilor nr.1-3 din cadrul Consiliului local
al comunei Cetatea de Balta,
Ţinând cont de :
- Adresa Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Alba –nr. ABG-STZ711din 11 ianuarie 2018 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, a
sumelor alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ;
- Adresa Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Alba-nr.ABG-STZ-880 din
12 Ianuarie 2018 cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei Cetatea de Baltă;
- Adresa Consiliului Judetean Alba nr.2029/VII/2/E/11/01.02.2018 privind
repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Contractul de finantare pentru Programul national de dezvoltare locala privind
obiectivul de investitii ''MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CETATEA DE BALTA''
incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si UAT Comuna
Cetatea de Balta .
Având în vedere :
- Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 nr. 2/2018;
- Legea finanţelor publice locale nr.273 /2006 cu modificările şi completările
ulterioare ;
- Art.36 al.2 lit.b) şi al.4 lit.a) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,
În temeiul art.45 al.2) din Legea administraţiei publice locale nr.215 / 2001 ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare , adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Aprobă Bugetul local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2018 si estimările pe
anii 2019,2020,2021 , conform anexei nr.1 punct.I , parte integrantă din prezenta ;

Art.2. Aprobă programul de investiţii publice din bugetul local / 2018 , conform anexei
nr.2, parte integrantă din prezenta;
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
compartimentul financiar – contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei
Cetatea de Baltă ;
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
- Domnului primar al comunei Cetatea de Baltă ,
- Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului
comunei Cetatea de Baltă ,
- Administratiei Judetene a Finanţelor Publice –Alba
- Trezoreriei Blaj .

Cetatea de Baltă la data de 07 Februarie 2018.

PRIMAR,
Ing. Comandaru Constantin

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA CETATEA DE BALTA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind bugetul local al comunei
Cetatea de Baltă pe anul 2018 si
estimarile pe anii 2019-2021.
Primarul comunei Cetatea de Balta, in baza :
- Adresei Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Alba –nr. ABG-STZ-711
din 11 ianuarie 2018 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, a
sumelor alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ;
- Adresei Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Alba-nr.ABG-STZ-880 din
12 Ianuarie 2018 cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei Cetatea de Baltă;
- Adresei Consiliului Judetean Alba nr.2029/VII/2/E/11/01.02.2018 privind
repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Contractului de finantare pentru Programul national de dezvoltare locala privind
obiectivul de investitii ''MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CETATEA DE BALTA''
incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si UAT Comuna
Cetatea de Balta .
Având în vedere :
- Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 nr. 2 / 2018;
- Legea finanţelor publice locale nr.273 /2006 cu modificările şi completările
ulterioare .
Analizand sursele de venituri proprii ,structura bugetului local se prezinta astfel :
I. 1.Veniturile bugetului local sunt in suma de 4.642.000 lei compuse astfel :
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE venituri totale- 3.292.000 lei
-Venituri proprii – 947.500 lei
-Cote defalcate din impozitul pe venit - 284.000 lei
-Sume alocate din cotele din impozitul pe venit -675.000 lei
-Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate-774.500 lei
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrare - 555.000 lei
-Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare--350.000 lei
-Sprijin financiar incalzire - 30.000 lei
-Subventii pentru finantarea sanatatii -93.000 lei,
-Sume primite din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare
sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara +283000 lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -1.350.000 lei
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare+350.000 lei
-Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala -1.000.000 lei ;
2.Cheltuielile bugetului local in suma de 4.882.000 lei se structureaza astfel :
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE cheltuieli totale -3.292.000 lei :
-cap.- administratie publica :- 1.520.000 lei din care :
-cheltuieli de personal –1.320.000 lei
-cheltuieli materiale –200.000 lei din care :
-furnituri de birou –15.000 lei
-materiale curatenie - 1.000 lei
-incalzit, iluminat - 15.000 lei
-apa,salubritate -4.000 lei
-carburanti –25.000 lei
-piese schimb -5.000 lei
-posta,telefon,internet –10.000 lei
-materiale si prestari servicii cu caracter functional -37.000 lei (deratizare,
asigurari auto inspectii auto,intretinere pagina internet)
-alte bunuri si servicii intretinere si functionare -30.000 lei
-deplasari -5.000 lei
-consultanta si expertize -6.000 lei(avocat)
-pregatire profesionala -17.000 lei
-alte cheltuieli autorizate de lege -30.000 lei.
-cap.-ordine publica si siguranta nationala- 110.000 lei
-cheltuieli de personal-45.000 lei
-cheltuieli materiale(serviciu de paza)- 65.000 lei
-cap.-invatamant- 178.000 lei -din care :
-cheltuieli materiale –165.500 lei (123.000 lei suma alocata din cote
defalcate din TVA de catre D.G.F.P. Alba si 42.500 lei suma alocata din bugetul local)
-ajutoare sociale(tichete gradinita)-12.500 lei
-cap.-sanatate publica -93.000 lei
-cheltuieli de personal- 93.000 lei
-cap. –cultura-96.000 lei din care :
-cheltuieli de personal-51.000 lei
-cheltuieli materiale(camin)-25.000 lei
-sustinere culte-20.000 lei
-cap. –asistenta sociala-673.000 lei astfel :
-cheltuieli personal-531.000 lei
-indemnizatii persoane cu handicap-50.000 lei
-ajutoare incalzire-58.000 lei
-ajutoare inmormantare-4.000 lei
-subventii incalzire-30.000 lei

-cap.- Locuinte si servicii dezvoltare publica -362.000 lei astfel :
-consum iluminat public -20.000 lei
-reparatii iluminat -35.000 lei
-alte servicii autorizate de lege -20000 lei
-finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national
de cadastru si carte funciara -283000 lei
-cap.-protectia mediului-65.000 lei astfel
-salubritate-cheltuieli materiale(gestionare deseuri si taxa de mediu pe anul
2017)-65.000 lei
-cap.-alte actiuni generale economice-cheltuieli materiale- 115.000 lei din
care :100.000 lei cotizatii Asociatia Comunelor,Apa Alba, Crucea Rosie, Grupul de
Actiune Locala Noslac si Asociatia Târnavelor pentru Actiune Comunitara, 15000 lei
pentru Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic BLAJ ;
-cap. - silvicultura-bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
(200109)-30.000 lei
-cap.-strazi- bunuri si servicii pentru intretinere si functionare(200109)-50.000 lei
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE cheltuieli totale -1.590.000 lei
-cap. ordine publica- construire garaj autospeciala- 100.000 lei
-cap. cultura –modernizare camin cultural Cetatea de Balta-390.000 lei
-cap. Strazi –1.100.000 lei din care
- 1.000.000 lei Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala,
- 100.000 lei- Lucrari de sapare santuri si rigole betonate,
Structura bugetului local estimat pe anii 2019-2021 se prezinta astfel :
estimari estimari estimari
2019
2020
2021
mii lei
mii lei
mii lei
1.Veniturile bugetului local
3.771
3.791
3.460
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
3.771
3.791
3.460
-Venituri proprii –
978,5
1.155,5 1.252,5
-Cote defalcate din impozitul pe venit
277
277
277
-Sume alocate din cotele din impozitul pe venit
592
611
583
-Sume def din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate
832,5
835,5
837,5
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrare
968
789
387
-Sprijin financiar incalzire
30
30
30
-Subventii pentru finantarea sanatatii
93
93
93

2.Cheltuielile bugetului local estimate pe anii
2019-2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei
3.771

mii lei
3.791

mii lei
3.460

3.771

3.791

3.460

-cap. - administratie publica
1.589
1.609
1.508
-cheltuieli de personal
1.320
1.320
1.320
-cheltuieli materiale
269
289
188
-cap. -ordine publica si siguranta nationala
175
175
175
-cheltuieli de personal
45
45
45
-cheltuieli materiale
130
130
130
-cap. -invatamant
178
178
178
-cheltuieli materiale
165,5
165,5 165,5
-ajutoare sociale
12,5
12,5
12,5
-cap.-sanatate publica
93
93
93
-cheltuieli de personal
93
93
93
-cap. – cultura146
146
146
-cheltuieli de personal
51
51
51
-cheltuieli materiale
75
75
75
-sustinere culte
20
20
20
-cap. –asistenta sociala
730
730
730
-cheltuieli personal578
578
578
-ajutoare sociale
152
152
152
-cap.-servicii de dezvoltare publica
260
260
130
-cheltuieli materiale
260
260
130
-cap.-protectia mediului
280
280
180
-cheltuieli materiale
280
280
180
-cap.-alte actiuni generale economice
200
200
200
-cheltuieli materiale
200
200
200
-cap.- silvicultura
50
50
50
-cheltuieli materiale
50
50
50
-cap.-strazi
70
70
70
-cheltuieli materiale
70
70
70
Totodata propun spre aprobare si programul de investitii publice pe anul 2018.
Date fiind cele mai sus expuse , în conformitate cu prevederile art.45 alin.6) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată , cu modificările şi
comnpletările ulterioare , iniţiez proiectul de hotărâre privind bugetul local al comunei
Cetatea de Baltă pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019-2021 pe care îl supun spre
dezbaterea comisiilor de specialitate nr.1-3 din cadrul Consiliului local al comunei
Cetatea de Baltă , după care , spre dezbaterea şi aprobarea acestuia .
Cetatea de Baltă la 07.02.2018
PRIMAR,
Ing. Comandaru Constantin

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA
CETATEA DE BALTA
COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
NR.355-07.02.2018.
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind bugetul local pe anul 2018 si
estimarile pe anii 2019-2021.
Subsemnata Ratiu Ana, in calitate de consilier in cadrul compartimentului financiarcontabil al Consiliului Local Cetatea de Balta, in conformitate cu prevederile art.44 alin 1
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 modificata si completata ulterior
intocmesc prezentul raport de specialitate .
In baza :
- Adresei Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Alba –nr. ABG-STZ-711
din 11 ianuarie 2018 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, a
sumelor alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ;
- Adresei Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Alba-nr.ABG-STZ-880 din
12 Ianuarie 2018 cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei Cetatea de Baltă;
- Adresei Consiliului Judetean Alba nr.2029/VII/2/E/11/01.02.2018 privind
repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Contractului de finantare pentru Programul national de dezvoltare locala privind
obiectivul de investitii ''MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CETATEA DE BALTA''
incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si UAT Comuna
Cetatea de Balta .
Având în vedere :
- Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 nr. 2 / 2018;
- Legea finanţelor publice locale nr.273 /2006 cu modificările şi completările
ulterioare .
Analizand sursele de venituri proprii ,structura bugetului local se prezinta astfel :
1.Veniturile bugetului local sunt in suma de 4.642.000 lei compuse astfel :
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE venituri totale- 3.292.000 lei
-Venituri proprii – 947.500 lei
-Cote defalcate din impozitul pe venit cod indicator 04.01- 284.000 lei
-Sume alocate din cotele din impozitul pe venit cod indicator 04.04-675.000 lei
-Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate cod indicator
11.02.- 774.500 lei
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrare cod indicator 11.06- 555.000 lei

-Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare cod
indicator 37.03- -350.000 lei
-Sprijin financiar incalzire cod indicator 42.34- 30.000 lei
-Subventii pentru finantarea sanatatii cod indicator 42.41 -93.000 lei,
-Sume primite din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare
sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara +283000 lei
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -1.350.000 lei
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare
(37.04)- 350.000 lei
-Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (420265)-1.000.000 lei ;
2.Cheltuielile bugetului local in suma de 4.882.000 lei se structureaza astfel :
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE cheltuieli totale -3.292.000 lei :
-cap. 51.- administratie publica :- 1.520.000 lei din care :
-cheltuieli de personal –1.320.000 lei
-cheltuieli materiale –200.000 lei din care :
-furnituri de birou(20.01.01) –15.000 lei
-materiale curatenie(20.01.02)- 1.000 lei
-incalzit, iluminat(20.01.03)- 15.000 lei
-apa,salubritate(20.01.04)-4.000 lei
-carburanti (20.01.05) –25.000 lei
-piese schimb(20.01.06)-5.000 lei
-posta,telefon,internet(20.01.08) –10.000 lei
-materiale si prestari servicii cu caracter functional(200109)-37.000 lei
(deratizare, asigurari auto inspectii auto,intretinere pagina internet)
-alte bunuri si servicii intretinere si functionare(20.01.30)-30.000 lei
-deplasari(20.06.)-5.000 lei
-consultanta si expertize(20.12)-6.000 lei(avocat)
-pregatire profesionala (20.13)-17.000 lei
-alte cheltuieli autorizate de lege(20.30.30)-30.000 lei.
-cap.61.-ordine publica si siguranta nationala- 110.000 lei
-cheltuieli de personal-45.000 lei
-cheltuieli materiale(serviciu de paza)- 65.000 lei
-cap.65.-invatamant- 178.000 lei -din care :
-cheltuieli materiale –165.500 lei (123.000 lei suma alocata din cote
defalcate din TVA de catre D.G.F.P. Alba si 42.500 lei suma alocata din bugetul local)
-ajutoare sociale(tichete gradinita)-12.500 lei
-cap.66.-sanatate publica -93.000 lei
-cheltuieli de personal- 93.000 lei
-cap.67. –cultura-96.000 lei din care :
-cheltuieli de personal-51.000 lei
-cheltuieli materiale(camin)-25.000 lei

-sustinere culte-20.000 lei
-cap. 68. –asistenta sociala-673.000 lei astfel :
-cheltuieli personal-531.000 lei
-indemnizatii persoane cu handicap-50.000 lei
-ajutoare incalzire-58.000 lei
-ajutoare inmormantare-4.000 lei
-subventii incalzire-30.000 lei
-cap.70.- servicii de dezvoltare publica -362.000 lei astfel :
-consum iluminat public(200103)-20.000 lei
-reparatii iluminat public (2002)-35.000 lei
-alte cheltuieli autorizate de lege(203030)-20000 lei
-finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national
de cadastru si carte funciara -283000 lei
-cap.74.-protectia mediului-65.000 lei astfel
-salubritate-cheltuieli materiale(gestionare deseuri si taxa de mediu pe anul
2017)-65.000 lei
-cap.80.-alte actiuni generale economice-cheltuieli materiale- 115.000 lei din
care :100.000 lei cotizatii Asociatia Comunelor,Apa Alba, Crucea Rosie, Grupul de
Actiune Locala Noslac si Asociatia Târnavelor pentru Actiune Comunitara, 15000 lei
pentru Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic BLAJ ;
-cap.83.04- silvicultura-bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
(200109)-30.000 lei
-cap.84.-strazi- bunuri si servicii pentru intretinere si functionare(200109)-50.000 lei
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE cheltuieli totale -1.590.000 lei
-cap.61 ordine publica- construire garaj autospeciala- 100.000 lei
-cap. 67 cultura –modernizare camin cultural Cetatea de Balta-390.000 lei
-cap. 84 Strazi –1.100.000 lei din care
- 1.000.000 lei Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala,
- 100.000 lei- Lucrari de sapare santuri si rigole betonate,
Structura bugetului local estimat pe anii 2019-2021 se prezinta astfel :
estimari estimari estimari
2019
2020
2021
mii lei
mii lei
mii lei
1.Veniturile bugetului local
3.771
3.791
3.460
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
3.771
3.791
3.460
-Venituri proprii –
978,5
1.155,5 1.252,5
-Cote defalcate din impozitul pe venit cod indicator
04.01
277
277
277
-Sume alocate din cotele din impozitul pe venit
cod 04.04592
611
583
mii lei
mii lei
mii lei
-Sume def din TVA pentru finantarea

cheltuielilor descentralizate cod indicator
11.02-Sume defalcate din TVA pentru echilibrare
cod indicator 11.06-Sprijin financiar incalzire cod 42.34-Subventii pentru finantarea sanatatii cod 42.41

832,5
968
30
93

835,5

837,5

789
30
93

387
30
93

3.771
3.791
3.460
2.Cheltuielile bugetului local estimate pe anii
2019-2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
3.771
3.791
3.460
-cap. 51.- administratie publica
1.589
1.609
1.508
-cheltuieli de personal
1.320
1.320
1.320
-cheltuieli materiale
269
289
188
-cap.61.-ordine publica si siguranta nationala
175
175
175
-cheltuieli de personal
45
45
45
-cheltuieli materiale
130
130
130
-cap.65.-invatamant
178
178
178
-cheltuieli materiale
165,5
165,5 165,5
-ajutoare sociale
12,5
12,5
12,5
-cap.66.-sanatate publica
93
93
93
-cheltuieli de personal
93
93
93
-cap.67. – cultura146
146
146
-cheltuieli de personal
51
51
51
-cheltuieli materiale
75
75
75
-sustinere culte
20
20
20
-cap. 68. –asistenta sociala
730
730
730
-cheltuieli personal578
578
578
-ajutoare sociale
152
152
152
-cap.70.- servicii de dezvoltare publica
260
260
130
-cheltuieli materiale
260
260
130
-cap.74.-protectia mediului
280
280
180
-cheltuieli materiale
280
280
180
-cap.80.-alte actiuni generale economice
200
200
200
-cheltuieli materiale
200
200
200
-cap.83.04- silvicultura
50
50
50
-cheltuieli materiale
50
50
50
-cap.84.-strazi
70
70
70
-cheltuieli materiale
70
70
70
Totodata propun spre aprobare si programul de investitii publice pe anul 2018.
Consider necesar si oportun aprobarea proiectului de hotarare initiat de domnul
primar cu privire la utilizarea sumelor repartizate in scopurile mai sus mentionate.
CONSILIER,
Ratiu Ana

