ROMANIA
JUDETUL MURES COMuNA SAULIA
CONSILIUL LOCAL

Ⅱ OTARAREA nr.6
din 20 februarie 2018
privind aprObarea bugetului general pe anu1 2018 al comunei Saulia

consiliul Local al comunei saulia, judetul Mures, intrunit in
sedinta ordinara de lucru in data de 20 februarie 20lg
;
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si prevederile Legii ni.ZtZ}rc privind bugetul de stat pe anul 201g,
1m.u1ei
DeciziaAdministratiei Judetene a Finantelor pubtice Mure-s nr.4337li.O2.20lg,
Saulia

Hotararea Consiliului Judetean Mures nr.1/15.01.2018 privin d, repartizarea
pe anul 20lg
a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitaiilor
administrativ-teritoriale din
judetul Mures si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adaugatadestinate finantarii

cheltuielilor privind drumurile judetene si corirunale, prevederile art.33
alin.3 lit. .,b,,
din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si comfletarile
ulterioare, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, respectiv
art3 dinlegea
nt.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
locala :
In temeiul prevederilor art.36 alin. 4 \it.,,a,,, art.45 si art.l l5
alin. 1 din Legea rc.215 12001privind administratia publica locala, republicata
:

hotaraste
Art.l

Se aproba bugetul Comunei Saulia pe anul 2018,

l0

in suma totalade
074000 lei,
Sectiunea de functionare alocata suma totala de 2 725000 lei,
iar Ia
Sectiunea de dezvoltare alocata suma de 7 34g 000 lei, cu un deficit
bugetar de 0 lei,
precum si lista de investitii pe anul 2018 aunitatii administrativ-teritoria[
Comuna
Saulia.
avand

la

Art'2

Sinteza veniturilor si a cheltuielilor bugetare pentru anul 2018, pe surse de
finantare, cu detalierea pe capitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa
caz este
pr ev azuta in anexa la pr ezenta hotarare.

Art.3

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcine aza primarul comunei
Saulia si functionarii din compartimentele contabilitate si impozit"
tu*, ale primariei

,i

Saulia.

Art.4 Ptezentahotarare se va transmite primarului comunei, compartimentului
contabilitate al Primariei Saulia, Institutiei Prefectului Judetului Niu..r, A.J.F.P.
MuresActivitatea Trezorerie si Contabilitate Publica, Trezoreriei Orasului Ludus si adusa
la
cunostinta locuitorilor comunei prin afisaj la sediul Primariei Saulia si publicare
pe
pagina de internet www.saulia.ro.

Presedinte de sedin
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Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru- l1

