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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL ŞIEU-MĂGHERUŞ

Şieu-Măgheruş, nr.243
Tel. 0263-277490, Fax: 0263-277052
E-mail:primaria_sieumagherus@yahoo.com
Website: http://www.sieu-magherus.ro

HOTĂRARE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sieu Magherus
pe anul 2015
Consiliul local al comunei Sieu Magherus, întrunit în şedinţa ordinară în data de
16.02.2015;
Având în vedere:
- adresele nr. 2446/20.01.2015, si 3614/28.01.2015, a Administratiei Judetene a
Finanţelor publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
cifrelor de buget pe anul 2015 si estimari 2016-2018;
- Decizia nr. 2/2015 a sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Locale
privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor si municipiilor pe anul 2015 si estimari 2016-2018, repartizarea pe unitati
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015, repartizarea pe unitati administrativ –teritoriale
a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015;
- Scrisoarea cadru nr.415001/05.01.2015 elaborata de Ministerul Finatelor Publice,
privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul
2015 si a estimarilor pentru anuu 2016 - 2019, precum si limita sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale;
- anuntul inregistrat sub nr.217/12.01.2015 privind proiectul de buget pe anul 2015;
- procesul-verbal nr.218 din 12.01.2015 de afişare a proiectului bugetului local de
venituri şi cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2015, la sediul Primăriei din Sieu
Magherus nr.243;
- procesul verbal de dezafisaj nr.616/23.01.2015 al proiectului de buget pe anul
2015;
- expunerea de motive nr.215 din 12.01.2015 a Primarului comunei privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2015;
- raportul nr.1152 din 11.02.2015 al compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Sieu Magherus pe anul 2015;
- raportul favorabil nr.9 din 12.01.2015 al Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local Sieu Magherus.
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.58 din 22.12.2014 privind aprobarea
taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2015;
- prevederile art.2(1) pct.50,51 şi (2)(6), art.14(6)-(8), art.19 (1), art.20 (1) lit.a,
art.25, art.26, art.32(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42, art.44(1), art.45
şi art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014;
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În temeiul prevederilor art.36(2) lit.b,(4) lit.a, art.45 (2) lit a, (4), art.63 (1) lit. c,
(4) lit. a şi b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.(1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei Sieu
Magherus pe anul 2015, la venituri în sumă de 4977 mii lei, la cheltuieli în sumă de 5101
mii lei, conform anexei nr.1.
(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei Sieu
Magherus pe anul 2015 s-a făcut cu respectarea prevederilor art.14 alin.7 din Legea
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2.(1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la
cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe,pe anul 2015, la
venituri în sumă de 4920 mii lei,la cheltuieli în sumă de 5044 mii lei, conform anexei nr.2.
(2) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la
cheltuieli pe capitole, pe secţiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe,
după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 2899 mii lei şi cheltuieli în sumă de
2899 mii lei;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 2021 mii lei şi cheltuieli în sumă de 2145
mii lei.
(3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Sieu
Magherus pe anul 2015 în sumă de 124 mii lei pentru investitii in sectiunea dezvoltare (se
aplică prevederile art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare).
Art.3.(1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2015, la venituri în sumă de 57 mii lei, la cheltuieli în
sumă de 57 mii lei, conform anexei nr.3.
(2) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2015, pe secţiuni după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 57 mii lei şi cheltuieli în sumă de 57 mii
lei;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de - şi cheltuieli în sumă de -.
Art.4. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 2015,
conform anexei nr.4.
Art.5. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2015 pe grupe de investiţii
şi surse de finanţare conform anexei nr.5.
Art.6. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii conform
anexei nr.6.
Art.7. Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin
publicare pe pagina de internet a primariei www.sieumagherus.ro şi se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Bistriţa-Năsăud.
Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Sieu Magherus d-l Mititean Sorin Aurel.
Art.10. Prezenta hotărâre s-a adoptat astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti 11
consilieri , voturi pentru 11 ,abţineri - , împotrivă - vot.
Art.11. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale d-na Dan Marinela Dalia va
comunica prezenta hotărârea cu:
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-Primarul comunei Sieu Magherus;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.

NR.
11
DATA DE 16.02.2015
PRESEDINTE DE SEDINTA
BODEA DAN DUMITRU

AVIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR
DAN MARINELA DALIA

*Anexele la Hotărârea nr.11/16.02.2015 se pot consulta la sediul Primăriei comunei Şieu
Măgheruş.
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