ANUNT
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi, 03.01.2018 s-a initiat de catre primarul
comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian Viorel
PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2018

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până
la data de 14.02.2018, ora 10 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar
comuna, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR,
VASIU ADRIAN VIOREL

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr 5/03.01.2018
privind aprobarea bugetului local al comunei TOMESTI pe anul 2018

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara
Având in vedere expunerea de motive nr. 3/11/03.01.2018 a primarului comunei
Tomesti prin care se propune aprobarea bugetului comunei Tomesti pe anul 2018.
Tinand cont de:
- Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 15/2018;
- Adresa nr .HDG_STZ 872/11.01.2018 a Directia Generala Regionala a
Finantelor Publice Timisoara, Administratia judeteana a finantelor publice Hunedoara, in
conformitate cu Decizia nr.1/2018 a Sefului administratiei finantelor publice a judetului
Hunedoara.;
In conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul
2018 si a prevederilor art.1 alin.2 , art.8 si art.39 din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art.36 alin.1,alin.2 lit.b,alin.4 lit.”a” si art.45 alin.2 lit a
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare precum si ale art.39 alin.3 din
Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2018 la venituri in
suma de 3386.80 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfarsitul anului
2017, in suma de 252.74 mii lei, si la cheltuieli in suma de 3639.54 mii lei , din care :
venituri pentru sectiunea de functionare in suma de 1.727,80 mii, la care
se adauga excedentul bugetului local de la sfarsitul anului 2017 in suma de 252.74
mii lei,
cheltuieli sectiunea de functionare 1.727,80 mii lei,
venituri sectiunea de dezvoltare in suma de 1.659 mii lei, la care se
adauga excedentul bugetului local de la sfarsitul anului 2017 in suma de 252.74
mii lei
cheltuieli sectiunea de dezvoltare in suma de 1.911,74 mii lei,conform
anexei 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba bugetul de venituri proprii si subventii pe anul 2018 in suma de
800 mii lei la venituri si 800 mii lei la cheltuieli , conform anexelor 3 si 4 care fac parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba lista de investitii pentru anul 2018 conform anexei 5 care face
parte din prezenta hotarare.
Art.4. Se aproba utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2017 in
suma de 252.74 mii lei pentru Sectiunea de Dezvoltare .
Art.5. Se aproba sumele repartizate prin Decizia Sefului Administratiei Judetene
a Finantelor Publice Hunedoara nr. 1/2018 pentru perioada 2019-2021, care se regasesc
in structura bugetului de venituri si cheltuieli.

Art.6.Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor
prevazute de art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste
Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
- Primarului comunei Tomesti ;
- Compartimentului buget, finante al Primariei Tomesti ;
- Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara- Deva ;
- Afişare la afişier ;
- Scolii primare Tomesti

INITIATOR ,
Vasiu Adrian Viorel

Tomesti 03.01.2018

AVIZAT
SECRETAR
Giurgiu Sanda

ROMANIA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE nr. 3/11/03.01.2018
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND
APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
Avand in vedere Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 si a Legii
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
am luat in considerare Adresa nr..HDG_STZ 872/11.01.2018 a Directia Generala
Regionala a Finantelor Publice Timisoara, Administratia judeteana a finantelor publice
Hunedoara, in conformitate cu Decizia nr.1/2018 a Sefului administratiei finantelor
publice a judetului Hunedoara prin Tomesti suma de 466 mii lei din TVA pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor; 394
mii lei TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si 75 mii lei din cotele defalcate de
18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
De asemenea s-a tinut cont de Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara
nr.15/2018 prin care s-a alocat comunei Tomesti suma de 75 mii lei din cote defalcate de
18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
Pentru anul 2018 veniturile total planificate a se realiza sunt de 3386.80 mii lei la
care se adauga excedentul bugetului local de la sfarsitul anului 2017,in suma de 252.74
mii lei,rezultand un buget total la partea de venituri si cheltuieli de 3639.54 mii lei dupa
cum urmeaza:
Venituri total,din care:
3386.80 mii lei
Sectiunea de functionare
3376.80 mii lei
Sectiunea de dezvoltare
10.00 mii lei
Cheltuieli total,din care:
3639.54 mii lei
Sectiunea de functionare
3376.80 mii lei
Sectiunea de dezvoltare
262.74 mii lei
Fata de cele de mai sus, propun aprobarea bugetului comunei Tomesti pe anul
2018 la venituri in suma de suma de 3386.80 mii lei si la cheltuieli in suma de 3639.54
mii.
VENITURI:
”Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor oraselor si
municipiilor (11.02.02)”, repartizate astfel:
466 mii lei
- Cheltuieli materiale
7 mii lei
- Pentru finantarea drepturilor asistentilor personali si a
indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap
449 mii lei
- Ajutorul pentru incalzirea locuintei conform Legii 416/2001
5 mii lei
- Alte sume
5 mii lei
CHELTUIELI:
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ”, pentru
anul 2018, s-a propus astfel:
466 mii lei
- Cheltuieli materiale
7 mii lei
- Pentru finantarea drepturilor asistentilor personali si a
indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap
449 mii lei
- Ajutorul pentru incalzirea locuintei conform Legii 416/2001
5 mii lei

- Alte sume
VENITURI PROPRII + TVA ECHILIBRARE
se prezinta astfel:
- Venituri proprii
- Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (110206)
- Cote defalcate din impozitul pe venit ‘ impozite si taxe pe proprietate
- Finantarea Programului National de Dezvoltare Rurala
Cheltuielile suportate de bugetul local se prezinta astfel:
- CHELTUIELI PERSONAL din care:
- autoritati executive
- cultura
- asistenti personali si indemnizatii
- Bunuri si servicii
din care :
- autoritati executive
- invatamant
- cultura
- Obarsa
- iluminat public
- drumuri
- PSI
- Burse
CHELTUIELI DE CAPITAL
din care
- alte servicii in domeniul locuintelor( PUG)
- drumuri si poduri

-

- Subventii de la bugetul de stat
Din care :
- subventii sustinere Proiecte PNDL
- ajutor pt.incalzirea locuintei cu lemne
CHELTUIELI SUBVENTII BUGET STAT
din care :
- Subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne
- Subventii Programe PNDL
TOTAL GENERAL VENITURI COMUNA TOMESTI
TOTAL CHELTUIELI GENERAL BUGET LOCAL

5 mii lei
3386.80 mii lei
978.80 mii lei
394.00 mii lei
365.00 mii lei
1.649.00 mii lei
1378.30 mii lei
882.91 mii lei
5.79 mii lei
489.60 mii lei
264.50 mii lei
126.60 mii lei
11.40 mii lei
1.00 mii lei
20.00 mii lei
55.00 mii lei
43.00 mii lei
1.50 mii lei
6.00 mii lei
262.74 mii lei
10.00 mii lei
252.74 mii lei
1654.00 mii lei
1649.00 mii lei
5.00 mii lei
1654.00 mii lei
5.00 mii lei
1649.00 mii lei
3386.80 mii lei
3639.54 mii lei

Bugetul de venituri proprii se cifreaza la suma de 800 mii lei la venituri si 800 mii lei la
cheltuieli .
In acest sens,propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea
bugetului local pe anul 2018 si estimarile pe urmatorii 3 ani in forma propusa , in vederea emiterii
hotărârii consiliului local al comunei Tomesti.

PRIMAR,
Vasiu Adrian Viorel

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4/11 din 03.01.2018
RAPORT

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND
APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
Proiectul de buget pe anul 2018 s-a intocmit in conformitate cu Legea nr.2/2018 - Legea
bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr.273/2006-Legea privind finantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare si alte prevederi legislative in vigoare
In anul 2018 categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale sunt cele prevazute
in anexa nr.10 la Legea bugetului de stat pe anul 2018.
Potrivit prevederilor art.26 alin.(2^1) din Legea nr.273/2006-Legea privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, bugetele locale se intocmesc si se aproba pe
sectiuni,respectiv pe:
- Sectiunea de functionare - partea de baza, obligatorie a bugetelor, care cuprind veniturile
necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege,
precum si cheltuielile curente respective.
- Sectiunea de dezvoltare – partea de baza, obligatorie a bugetelor, care cuprinde veniturile si
cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel national,judetean,
zonal sau local dupa caz.
Pentru anul 2018 veniturile total planificate a se realiza sunt de 3386.80 mii lei la care se adauga
excedentul bugetului local de la sfarsitul anului 2017,in suma de 252.74 mii lei,rezultand un buget total
la partea de venituri si cheltuieli de 3639.54 mii lei dupa cum urmeaza:
Venituri total,din care:
3386.80 mii lei
Sectiunea de functionare
3376.80 mii lei
Sectiunea de dezvoltare
10.00 mii lei
Cheltuieli total,din care:
3639.54 mii lei
Sectiunea de functionare
3376.80 mii lei
Sectiunea de dezvoltare
262.74 mii lei
Situatia in detaliu este prezentata in anexa nr.1- venituri buget local si anexa nr.2 –
cheltuieli buget local.
Dat fiind faptul ca pentru aprobarea bugetului local pe anul 2018 se va tine cont de
reglementarile prevazute in actele de mai sus mentionate , fac urmatoarele precizari:
In baza adresei nr. HDG_STZ 872/11.01.2018 a Directia Generala Regionala a
Finantelor Publice Timisoara, Administratia judeteana a finantelor publice Hunedoara,in
conformitate cu Decizia nr.1/2018 a Sefului administratiei finantelor publice a judetului Hunedoara
prin care s-a alocat comunei Tomesti suma de 466 mii lei din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si municipiilor; 394 mii lei TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale si 258 mii lei din cotele defalcate de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale.
De asemenea s-a tinut cont de Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr.15/2018 prin
care s-a alocat comunei Tomesti pentru echilibrarea bugetelor locale 75 mii lei din cote defalcate de
18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
”Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor oraselor si
municipiilor (11.02.02)”, repartizate astfel: 466 mii lei
- Cheltuieli materiale
- Pentru finantarea drepturilor asistentilor personali si a
indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap
- Ajutorul pentru incalzirea locuintei conform Legii 416/2001
- Alte sume
CHELTUIELI:

7.00 mii lei
449 mii lei
5 mii lei
5 mii lei

“ Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ”, pentru
anul 2018, s-a propus astfel:
466 mii lei
- Cheltuieli materiale
7 mii lei
- Pentru finantarea drepturilor asistentilor personali si a
indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap
449 mii lei
- Ajutorul pentru incalzirea locuintei conform Legii 416/2001
5 mii lei
- Alte sume
5 mii lei
VENITURI PROPRII + TVA ECHILIBRARE
3386.80 mii lei
se prezinta astfel:
- Venituri proprii
978.80 mii lei
- Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (110206)
394.00 mii lei
- Cote defalcate din impozitul pe venit ‘ impozite si taxe pe proprietate
365.00 mii lei
- Finantarea Programului National de Dezvoltare Rurala
1.649.00 mii lei
Cheltuielile suportate de bugetul local se prezinta astfel:
- CHELTUIELI PERSONAL din care:
1.378.30 mii lei
- autoritati executive
882.91 mii lei
- cultura
5.79 mii lei
- asistenti personali si indemnizatii
489.60 mii lei
- Bunuri si servicii
264.50 mii lei
din care :
- autoritati executive
126.60 mii lei
- invatamant
11.40 mii lei
- cultura
1.00 mii lei
- Obarsa
20.00 mii lei
- iluminat public
55.00 mii lei
- drumuri
43.00 mii lei
- PSI
1.50 mii lei
- Burse
6.00 mii lei
CHELTUIELI DE CAPITAL
din care
- alte servicii in domeniul locuintelor( PUG)
- drumuri si poduri

-

- Subventii de la bugetul de stat
Din care :
- subventii sustinere proiecte PNDL
- ajutor pt.incalzirea locuintei cu lemne
CHELTUIELI SUBVENTII BUGET STAT
din care :
- Subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne
- Subventii Programe PNDL
TOTAL GENERAL VENITURI COMUNA TOMESTI
TOTAL CHELTUIELI GENERAL BUGET LOCAL

262.74 mii lei
10.00 mii lei
252.74 mii lei
1.654.00 mii lei
1.649.00 mii lei
5.00 mii lei
1.654.00 mii lei
5.00 mii lei
1.649.00 mii lei
3386.80 mii lei
3639.54 mii lei

Bugetul de venituri proprii se cifreaza la suma de 800 mii lei la venituri si 800 mii lei la
cheltuieli .
In acest sens,propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea
bugetului local pe anul 2018 si estimarile pe urmatorii 3 ani in forma propusa , in vederea emiterii
hotărârii consiliului local al comunei Tomesti .
REFERENT,
Simedrea Mariana Lacramioara

JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

Comisia de specialitate
pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Nr. 5/ 11 din 14.02.2018

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI
LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2018

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosocială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ luând în
dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local si bugetul de
venituri proprii al comunei Tomesti pe anul 2018, constată că proiectul de hotărâre
reglementează în spiritul legii probleme de interes local care sunt legale, oportune si
temeinice.
Pentru aceste considerente, avizează favorabil proiectul de hotărâre şi
propune Consiliului local al comunei Tomesti, sa-l dezbata si să-l adopte în forma
prezentată.

PREŞEDINTE CRISTEA IOAN
Membrii :
OLAR TANIA
FLOREA FLORIN-DORIN

________________________
________________________
_________________________

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 11/2018
privind aprobarea bugetului local al comunei TOMESTI pe anul 2018
Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Având in vedere expunerea de motive nr. 3/11/03.01.2018 a primarului comunei Tomesti
prin care se propune aprobarea bugetului comunei Tomesti pe anul 2018.
Tinand cont de:
- Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr.15/2018;
- Adresa nr .HDG_STZ 872/11.01.2018 a Directia Generala Regionala a Finantelor Publice
Timisoara, Administratia judeteana a finantelor publice Hunedoara,in conformitate cu Decizia nr.1/2018
a Sefului administratiei finantelor publice a judetului Hunedoara.;
- Expunere de motive a primarului comunei Tomesti inregistrata sub nr. 3/11 din 03.01.2018 prin
care se propune aprobarea bugetului comunei Tomesti pe anul 2018.
Luand in considerare raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei
comunei Tomesti inregistrat sub nr. 4/11/03.01.2018 cu privire la aprobarea bugetului local al
comunei Tomesti pe anul 2018, precum si
avizul favorabil al comisiei de specialitate
pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din
cadrul Consiliului local Tomesti nr. 5/11 din 14.02.2018 ;
In conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 si a
prevederilor art.1 alin.2 , art.8 si art.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu
modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art.36 alin.1,alin.2 lit.b,alin.4 lit.”a” si art.45 alin.2 lit a din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum
si ale art.39 alin.3 din
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2018 la venituri in suma de
3386.80 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfarsitul anului 2017, in suma de
252.74 mii lei, si la cheltuieli in suma de 3639.54 mii lei , din care :
venituri pentru sectiunea de functionare in suma de 1.727,80 mii,
cheltuieli sectiunea de functionare 1.727,80 mii lei,
venituri sectiunea de dezvoltare in suma de 1.659 mii lei, la care se adauga excedentul
bugetului local de la sfarsitul anului 2017 in suma de 252.74 mii lei
cheltuieli sectiunea de dezvoltare in suma de 1.911,74 mii lei,conform anexei 1 si 2 care
fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba bugetul de venituri proprii pe anul 2018 in suma de 800 mii lei la venituri si
800 mii lei la cheltuieli , conform anexelor 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba lista de investitii pentru anul 2018 si estimari 2019-2021 conform anexei 5
care face parte din prezenta hotarare.
Art.4. Se aproba utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2017 in suma de 252.74
mii lei, pentru Sectiunea de Dezvoltare .
Art.5. Se aproba sumele repartizate prin Decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Hunedoara nr.1/2018 pentru perioada 2019-2021,care se regasesc in structura bugetului de
venituri si cheltuieli .
Art.6.Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de
art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile
ulterioare .

Art.7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul
buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
- Primarului comunei Tomesti ;
- Compartimentului buget, finante al Primariei Tomesti ;
- Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara- Deva ;
- Afişare la afişier ;
- Scolii Generale Tomesti
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Borza Traian

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
GIURGIU SANDA

Tomesti la 15.02.2018

Notă : - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de ____voturi “pentru” , din 9 consilieri în
funcţie ; ________voturi “contra” ; ________voturi “abţineri’ , votul fiind liber .

