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                                         HOTĂRÂRE 

Privind  aprobarea  bugetului local de venituri si cheltuieli  pe anul 2018  

 

         Consiliul Local al comunei Ţiţeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa  
extraordinara din data de 15.02.2018; 

Având în vedere: 

         - Expunerea de motive a domnului primar, iniţiatorul proiectului; 

         - Raportul de specialitate nr.1131/15.02.2018 privind aprobarea  bugetului 
local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;  

         - Adresa nr.5966/09.01.2018 de la ANAF privind sumele alocate din 
impozitul pe venit si sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale in anul 2018; 

        -  Adresa nr.37181/07.02.2018 de la ANAF  privind repartizarea pe trimestre 
pe anul 2018 a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata; 

        - Extras din Decizia nr. 3/06.02.2018 privind sumele defalcate din taxa pe 
valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor si municipiilor repartizate pe anul 2018, respectiv estimarile 
pentru anii 2019, 2020 si 2021;   

 Prevederile art.1alin 2 lit e  si art 53 din Legea  nr. 273/2006 privind 
finanatele publice locale actualizata;  

În conformitate cu dispozitiile art. 36, alin.(2), lit.b) coroborat cu 
alin.(4),lit.a),din Legea 215/2001- a administraţiei publice locale-actualizată; 



         În temeiul art.45,alin.(2),lit.a) din Legea 215/2001 - a administraţiei publice 
locale – actualizată; 

     

HOTĂRĂŞTE: 

 

      Art.1.  Se aprobă bugetul local  de venituri si cheltuieli -sectiunea de 
functionare pe anul 2018, estimari  2019-2020-2021, si fondul de rezerva in 
valoare de 200 mii lei.  

      Art.2.  Se aprobă numarul de personal permanent si temporar precum si fondul 
salariilor de baza pe anul 2018.  

     Art.3.  Se aprobă lista de investitii  pe anul 2018, cu punctele A,B,C, in valoare 
de 5.995,90 mii lei. 

      Art.4.  Se aprobă bugetul local  de venituri si cheltuieli sectiunea de functionare 
pe anul 2018, estimari  2019-2020-2021.   

      Art. 5 Se aproba utilizarea sumei de 5995,90 mii lei din excedentul anului 
precedent pentru finantarea deficitului sectiunii de dezvoltare. 

 

 

      

 

       Art.6. De îndeplinirea prezentei răspund, primarul comunei Ţiţeşti si  serviciul 
financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Ţiţeşti.  

      Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
Primăriei, va fi comunicată persoanelor desemnate pentru îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Argeş, în vederea efectuării controlului de legalitate, prin 
grija secretarului comunei Ţiţeşti. 

 

Nr. 10 a fost aprobata in sedinta extraordinara din data de 15.02.2018 

 cu 15 voturi pentru din 15 consilieri in functie  


