ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.24
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Oraşul Ocna Mureş şi
a listelor de investiţii aferente anului 2018 conform anexelor nr. 1 – 32,
care fac parte integrantă din prezenta.
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la
data de 13.02.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.150/ 09.02.2018, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu;
Având în vedere: referatul și raportul de specialitate nr. 1900/ 08.02.2018 înaintate de
către Direcția Economică, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş, coroborate cu Legea Bugetului de Stat pentru anul 2018 nr.2 din 03 Ianuarie
2018, Legea 500/ 2002 privind finanatele publice, actualizată, Legea 273/29 iunie 2006 privind
finantele publice locale, Adresa Ministerului Finantelor Publice Nr.ABG_STZ_1733/02.02.2018
privind repartitia pe UAT Ocna Mures a sumelor defalcate din TVA, pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor pentru anul 2018, Decizia nr.
ABG_STZ_711/11.01.2018 a ministrului Finanțelor Publice privind sumele alocate din cotele din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 si sume defalcate din taxa
pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018, adresa Consiliului
Judetean Alba nr.2029/VII/2/E/11/01.02.2018 prin care ne aloca suma de 300 mii lei din impozitul
pe venit;
În temeiul: art.36 alin.(4), lit.a) şi art.45 alin.(2), lit a), art.115 alin.(1), lit.b) din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al UAT Oraşul Ocna Mureş şi a listelor de
investiţii aferente anului 2018, conform anexelor nr. 1 – 32 , care fac parte integrantă din prezenta.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică;
Ocna Mureş, 13.02.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PODARIU PAVEL GLIGOR

RED/DACT:T.O.M .
EX:6;ANEXE: 32;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Notă: consilieri în functie:17; prezenti: 15 ; voturi ,,pentru” : 15 ; voturi contra: 0 ; abțineri:0.
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