ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN
COMUNA VERMEŞ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
HOTĂRÂRE.
privind aprobarea bugetului comunei Vermeş pe anul 2018.
Consiliul local al comunei Vermeş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Vermeş, iniţiatorul proiectului,
Văzând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi raportul de
specialitate al compartimentului financiar - contabil, din cadrul aparatului de specialitate,
Având în vedere Deciziile nr. R149/2018, R228/2018 şi R791/ 29.01.2018, a Şefului
Administraţiei Generale a Finanţelor Publice Caraş-Severin, privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor repartizate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018,
comunei Vermeş s-au repartizat următoarele sume, astfel :
I) sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la comune, oraşe şi
municipii, capitolul 11.02.02. – 727,84 mii lei, din care :
- cheltuieli prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, suma de
57,00 mii lei ;
- finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare,
suma de 589,00 mii lei ;
- finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri pentru
beneficiarii de ajutor social, suma de 2,03 mii lei ;
- plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării
participării în învăţământul preşcolar, suma de 1,00 mii lei ;
- drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, suma de
78,81 mii lei ;
II) sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, capitolul 11.02.06. – în sumă de
194,00 mii lei;
III) sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
capitolul 04.02.04. – în sumă de 179,00 mii lei;
IV) cote defalcate din impozitul pe venit, capitolul 04.02.01. – 66,00 mii lei ;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 12 / 2018 – privind repartizarea
pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor constituite în fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean din
cota de 17,25% din impozitul pe venit estimat a fi încasat pentru achitarea arieratelor provenite din
neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor,
pentru susţinerea programelor de dezvoltare şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală pe anul 2018,
Ţinând seama de Contractul de finanţare nr. 3643/ 04.12.2017, înregistrat la instituţia noastră cu
nr. 1/ 1862/ 14.12.2017, încheiat între Comuna Vermeş şi Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pentru alocarea unei finanţări din bugetul
MADRAPFE, în sumă totală de 5.380,76 lei, în vederea realizării obiectivului de investiţii
„Alimentare cu apă şi canalizare menajeră localitatea Ersig, comuna Vermeş, judeţul Caraş-Severin”,
în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi
fondurilor europene nr. 3593/ 2017 – privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele

alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, pentru judeţul Caraşseverin, în perioada 2017-2020, cu modificările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 33, alin. (3), din Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 2 / 2018 – Legea bugetul de stat pe
anul 2018,
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 58 / 2017 – privind stabilirea impozitelor, taxelor locale
şi a taxelor speciale pentru anul 2018,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. a) şi art. 45, alin. (2), lit. a) şi ale art. 115, alin. (1),
lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. - Se aproba Bugetul Comunei Vermeş pe anul 2018, la suma de 7.590,28 mii lei, conform
Anexei nr. 1, la prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aproba Programul de investiţii pe anul 2018, cu finanţare parţială sau integrală de la
bugetul comunei Vermeş sau alte surse, conform Anexei nr. 2, la prezenta hotărâre.
Art. 3. - Anexele 1 şi 2, la prezenta hotărâre, sunt parte integrantă din aceasta.
Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi
compartimentul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate.
Art. 5. - Prezenta hotărâre intra în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2)
şi art. 49 alin. (1) şi ale art. 115, alin. (3) şi (5) din Legea nr. 215 / 2001 – privind administraţia publica
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la :
-Instituţia Prefectului - judeţul Caraş – Severin.
-Primarului comunei Vermeş.
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş – Severin.
-Compartimentului Financiar – Contabil din cadrul aparatului de specialitate.
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