ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2015,
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze
economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local
al municipiului Caransebes,
Vazand Raportul nr. 3517/10.02.2015 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului
Caransebes, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 2014,
Vazand prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, ale Legii bugetului de stat nr.
186/2014,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2) lit.d) alin.(4) lit.d) si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aproba bugetul local pe anul 2015 la venituri in suma de 76.060.030 lei si la cheltuieli in
suma de 76.738.030 lei pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, conform anexei nr 1 ce face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Se aproba bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii pe anul 2015 la venituri in suma de 26.180.220 lei si la cheltuieli in suma de
26.322.260 lei pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, conform anexei nr 2 ce face parte
integranta din prezenta hotarare .
Art. 3: Se aproba programul de investitii pe anul 2015 conform anexei nr. 3 ce face parte integranta din
prezenta hotarare .
Art 4: Se aprobarea repartizarea excedentului bugetului local al municipiului Caransebes inregistrat la
finele anului 2014, in suma de 678.000 lei, si utilizarea acestui excedent pentru finantarea cheltuielilor de
dezvoltare, conform programului de investitii pe anul 2015.
Art 5: Se aprobarea utilizarea excedentului bugetar al institutiilor si activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii inregistrat la finele anului 2014, in suma de 142.034 lei, si utilizarea acestui
excedent pentru finantarea golurilor temporare de casa in anul 2015.
Art.6 : Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), art.
49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, la:
• Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;
• Primarul municipiului Caransebeş;
• Serviciul Investitii, Achizitii;
• Directia Economica;
• Biroul Audit Intern;

•

Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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