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                                                                              ROMÂNIA 
                                       JUDEŢUL  SATU  MARE 
                                               COMUNA  APA 
                       CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  APA 
______________________________________________________________________ 

 
 HOTĂRÂREA  Nr. 8 / 15.02.2018 

 
privind aprobarea bugetului local al comunei Apa pe anul 2018 şi a programului de investiţii aferent 

anului 2018. 
                                      
                           Consiliul Local al comunei Apa, jud. Satu Mare ,întrunit în şedinţa  ordinară în data de 15 
februarie 2018; 
                            Având în vedere: 
- prevederile  Legii Bugetului de stat pe anul 2018,nr. 2/2018; 
- prevederilor art.33 alin.(1-4),art.39 ,art.41 din Legea finanţelor publice nr.273/2006, cu modificările şi 

completările  ulterioare; 
- prevederile art.36,alin.4 lit.a,  coroborat cu prevederile art. 45,alin.(2), lit.a  din Legea administraţiei 

publice locale nr.   215/2001  republicată cu completarile ulterioare;      
- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare nr. 18843/2018, privind repartizarea 

unor sume pentru fundamentarea bugetului local al comunei Apa; 
- adresa Consiliului Judeţean nr. 1796/30.01.2018, privind repartizarea unor sume pentru fundamentarea 

bugetului local al comunei Apa; 
-     luând în considerare  expunerea de  motive nr. 174/08.02.2018 ,  raportul de specialitate nr.          
175/08.02.2018 , avizul favorabil dat de comisia de specialitate a consiliului local, 

În temeiul  art. 36 alin. (4) lit. (a) şi art. 45 alin. (2), lit.a) din Legea 215/2001,  a administraţiei 
publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
                                                                         HOTĂRĂŞTE 
 
 
                Art.1  Se aprobă bugetul comunei Apa pe anul 2017 în valoare de  1.951.000 lei, la partea de 
venituri iar la partea de cheltuieli in valoare de 2.347.844 lei repartizat conform anexei 1.                                                                                 
               Art. 2 Se aprobă programul de investiţii pe anul 2018 conform anexelor 2,3,4 şi 5. 
               Art. 3 Primarul comunei Apa în calitate de ordonator principal de credite şi contabila primăriei se  
încredinţează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale art.98 din 

Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în funcţie: 11,  
Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 1, Voturi pentru: 9,  Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 1 
(Olari Delia-Angela). 

 
 
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                    Sălăgean Daniel Secretar 
 Moldovan  Vasile 
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ROMÂNIA 
JUD. SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI APA 
Compartiment financiar contabil 
NR. 175/08.02.2018 
 

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
                       Privind aprobarea bugetului comunei Apa pe anul 2018 şi a programului de investiţii 

aferent anului 2018. 

             Domnilor consilieri: 
             Bugetul de stat pe anul 2018 a fost aprobat prin Legea Bugetului de stat nr. 2/2018. Cu privire la 
bugetul comunei Apa vă aduc la cunoştinţă că este în sumă de 1.951.000 lei  la partea de venituri iar la 
partea de cheltuieli 2.347.844 lei . 
              Partea de venituri este compusă din : 

- venituri proprii care urmează să fie încasate în anul 2018 conform Hotărârii Consiliului Local ( 
cod 03.02 ;07.02 ;16.02 ; 30.02 ;33.02 ;34.02 ;35.02 ; 36.02) 

- cote defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01) 
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea,diminuate cu gradul 

de necolectare a unor venituri proprii,precum şi celor destinate pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală (cod 04.02.04) 

- sume defalcate pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate (cod 11.02.02) 
- subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02) 

        La partea de cheltuieli sumele au fost alocate la fiecare capitol în parte după efectuarea unei 
analize a anului precedent şi după necesităţile anului care urmează. La cheltuielile de personal au fost 
prevăzute sumele după legea salarizării; la cheltuielile materiale sumele au fost prevăzute în funcţie de 
cheltuielile din anul precedent, respectiv a unor noi cheltuieli ( 50.000 lei –reorganizarea arhivei 
capitolul 51.02; 25.000 lei cadouri de crăciun , respectiv 20.000 lei pentru organizare de spectacole la 
capitolul 67.50) ; la transferuri sumele sunt prevăzute  pentru : cheltuielile cu copiii instituţionalizaţi la 
centrele de plasament din judeţ, achitarea cotizaţiilor la asociaţiile din care face parte şi comuna 
noastră; bursele au fost solicitate de către învăţământ; iar la investiţii au fost alocate sumele în funcţie 
de necesităţiile pe care le avem conform anexei din programul de investiţii pe anul 2017,investiţiile 
care urmează a fi efectuate. Astfel alocarea creditelor propuse la fiecare capitol este minimă şi totodată 
necesară nepermiţând nici un fel de risipă. 
                    Având în vedere că bugetul pe care îl aprobaţi astăzi pentru anul 2017 este necesar în 
această formă, noi vom căuta să-l gospodărim în aşa fel încât în toate domeniile de activitate, activitatea 
să se desfăşoare în bune condiţii. 
 

 
Apa  08.02.2018 

 
 

Consilier contabil 
 Guiaş Daniela Cristina 
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ROMÂNIA 
JUD. SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI APA 
NR. 174/08.02.2018 
 
 

EXPUNEREA DE MOTIVE 
                      Privind aprobarea bugetului comunei Apa pe anul 2018 şi a programului de investiţii 
aferent anului 2018 
 
 
Domnilor consilieri: 
    În urma adresei primite de la  de la Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare , în urma Hotărârii 
Consiliului Judeţean nr.3/2018 precum şi Hotărârea Consiliului Local a impozitelor şi taxelor, vă aduc la 
cunoştinţă că bugetul comunei noastre este de 1.951.000 lei la partea de venituri iar cea de cheltuieli de 
2.347.844 lei. 
     Conform adresei 18843/2018 de la A.J.F.P.L. Satu Mare comunei noastre i-au fost repartizate 
următoarele sume astfel: 

- sume pentru finanţarea cheltuielilor descentalizate ( cod 11.02.02) 655.000 lei din care: 464.000 
lei pentru cheltuielile de personal ai asistenţilor personali şi ai indemnizaţiei de handicapat, 
48.000 lei pentru ajutorul de încălzire al beneficiarilor Legii 416, 118.000 lei pentru cheltuieli 
prevăzute la art.104 alin.2 lit. b),e) Din Legea educaţiei naţionale,1.000 lei pentru tichete acordate 
copiilor din familii defavorizate din învăţământul preşcolar, 24.000 lei pentru (CES) 

- cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrare, diminuate cu gradul de necolectare a 
unor venituri proprii (cod 04.02.04) suma de 347.000 lei 

- alocări directe din impozitul pe venit încasat 43% (cod 04.02.01)suma de 164.000 lei 
Conform adresei 1796/30.01.2018 primită de la Consiliul Judeţean Satu Mare comunei noastre i-au fost 
repartizate următoarele sume astfel: 

- cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrare (cod 04.02.04) suma de 150.000 lei 
           În urma HCL s-au stabilit impozitele şi taxele în sumă de 635.000 lei  
           Repartizarea pe capitole a veniturilor şi cheltuielilor este prevăzută în proiectul de hotărâre cu      
privire la aprobarea bugetului pe anul 2018. 
 
                                                                
 
 

PRIMAR 
Trandafir Vasile Radu 
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ROMANIA 
JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

COMISIA  I 

 

 
RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Apa pe anul 2018 şi a 

programului de investiţii aferent anului 2018 

 

 
 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; invatamant, 

sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; numita Comisia I, de  
pe lângă Consiliul Local al comunei APA. 
 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea 
nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind administratia 
publica locala, Comisia acorda  

 

AVIZ FAVORABIL 

 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre 
dezbatere şi analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 
 
 

APA la data 15.02.2018 
 

COMISIA 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 
 
Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 
 
Bonta Dorel_____________________________ 
 
Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 
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Olari Delia ______________________________ 
 
 
 


