ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL
HOTARÂREA nr.3
Din 27 ianuarie 2016
Privind aprobarea bugetului local al comunei Ogra pentru anul 2016
Având în vedere:
-Raportul de specialitate nr.7.483/ 29.12.2015 privind aprobarea bugetului local al comunei
Ogra pe anul 2016;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consilului local;
Potrivit prevederilor Legii nr. 339/2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016,
În conformitate cu articolele nr.14,19 alin.(1) lit.”a”,25,26 si 39 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a” cat si ale art. 45 alin.(2) lit.”a” din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicata,cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE
Art.1. Se aproba bugetul local al comunei Ogra pe anul 2016, atat la venituri cât şi la
cheltuieli la suma de 3.775 mii lei, conform Anexei nr.1.
Art.2 Se aproba bugetul local al comunei Ogra pe anul 2016, Sectiunea de functionare,
conform Anexei nr.1/1.
Art.3 Se aproba bugertul local al comunei Ogra pe anul 2016, Sectiunea de dezvoltare,
conform Anexei nr.1/2.
Art.4 Veniturile bugetului local al comunei Ogra pe anul 2016, în sumă de 3.775 mii lei, se
prezintă astfel:
-mii leiVenituri total,
3775
din care:
I. Venituri proprii
785
II. Cote defalcate din impozitul pe venit
158
III. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
803
IV. Prelevări din bugetul de stat; din care:
- Sume defalcate din TVA; din care:
- pentru echilibrare
-pentru drumuri
59
- pentru finanţarea instituţiilor descentralizate la nivelul judeţului,
din care:
- Susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de
asistenţă socială şi a persoanelor cu handicap si aj.de incalzire
- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de
personal si pt.bunuri si servicii ale unitatilor de invatamant preuniversitar
de stat
- subventii de la alte bugete
33

1996
354
1583
265
1318

Art.5 În structura economică, cheltuielile bugetului local al comunei Ogra pe anul 2016 se
prezintă astfel:
-mii lei Cheltuieli – total,
3775
din care:
I. Cheltuieli ale administratiei publice locale , din acestea:
675
- Cheltuieli de personal
475
- Bunuri şi servicii
180
- investitii
20
1

II. Alte servicii publice generale
Din care pt.bunuri si servicii
III. Cheltuieli pentru aparare civila si PSI , din acestea:
- Bunuri şi servicii

12

12

10
10

IV. Tranzactii privind datoria publica
-comisioane si dobanzi

108

V. Cheltuieli ale unitatilor de invatamant , din acestea:

108

- Cheltuieli de personal
- Bunuri şi servicii
- ajutoare sociale
- investitii

1425
1174
206
10
35

VI. Alte cheltuieli pentru unitati sanitare
- cheltuieli de personal
- Bunuri si servicii

69
19
50

VII. Cheltuieli pentru activitati culturale, din acestea

142

- cheltuieli materiale
-investitii

30
112

VIII. Asistenta sociala
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale
- ajutoare sociale
IX. Cheltuieli pentru gospodarire comunala
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
-investitii

380
261
18
101
312
112
200
0

X. Cheltuieli pentru salubritate
- bunuri 360003
si servicii
- investitii
XI. Cheltuieli pentru drumuri si poduri
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
-investitii
- rambursare credit
XII. Agricultura
- bunuri si servicii
XIII Alte actiuni
-bunuri si servicii

167

117

184

50
360
73
70
33
15
15
100
100

Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei si asigurarea publicitatii in
conditiile legii, se incredinteaza Primarul comunei Ogra prin Biroul Financiar ContabilResurse Umane.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Demeter Tiberiu

Contrasemneaza
SECRETAR,
Crefelean Anicuta-Ramona
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