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HOTĂRÂREA

NR. 21/2017

privind aprobarea bugetului local al comunei Densuş pentru anul 2017 şi estimări pe anii
2018 - 2020

Consiliul local al comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere propunerile primarului comunei din raportul întocmit cu privire
la aprobarea bugetului local al comunei Densuş, pentru anul 2017, înregistrat sub numărul
45/18 din 10.03.2017, raportul compartimentului de resort înregistrat sub numărul 46/21 din
23.03.2017, precum şi avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului local
Densuş, nr. 47/16 din 28.03.2017;
În baza proiectului de hotărâre nr. 18 din 10.03.2017 privind aprobarea bugetului
local al comunei Densuş pentru anul 2017 şi estimări pe anii 2018 - 2020.
În temeiul art. 1, alin. (2), litera “a”, art. 4, art. 5, alin. (1), literele a – d, art. 7,
art. 8, art. 15, alin. (2), art. 19, litera “a”, art. 20, alin. (1), litera “a” din Legea nr. 273/2006,
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4, alin.
(1), litera “b”, alin. (2), litera “b”, art. 5, alin. (3), litera “a - c”, alin. (6), art. 6, art. 7, art. 70
și art. 71, din Secțiunea a 2-a din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017;
În baza prevederilor art. 36, alin. (2), litera “b”, alin. (4), litera « a » şi art. 45 din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare :

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.- Bugetul local al comunei Densuş, pentru anul 2017, va cuprinde resursele
financiare la dispoziţia comunei, pentru finanţarea activităţiilor şi serviciilor publice locale,
precum şi pentru realizarea unor lucrări economice, social-culturale de interes local.
Art. 2.- Bugetul local al comunei Densuş, pentru anul 2017, se stabileşte la
venituri în sumă de 3.138,26 mii lei, la cheltuieli în sumă de 3.863,86 mii lei, diferenţa de
725,6 mii lei reprezentând excedentul anilor precedenţi, care va fi folosit atât pe secţiunea de
dezvoltare, cât și pe secțiunea de funcționare. Bugetul local al comunei Densuş pe anul 2017,
cuprinde estimări pe anii 2018 – 2020, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.
Art. 3.- Numărul de posturi maxim aprobat conform Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 77/2013, pentru anul 2017, va fi de 25 posturi.
Art. 4.- Resursele financiare ale bugetului local se constituie din impozitele şi
taxele locale de la persoane fizice şi juridice, stabilite în condiţiile legii, sume defalcate din
impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, sume din cota de 18,5% din impozitul
pe venit , din alte venituri şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată.

Art. 5.- Bugetul local al comunei Densuş, pentru anul 2017 se compune din două
secţiuni : secţiunea de funcţionare, cu un buget de 3.111,76 mii lei la venituri şi 3.131.88 lei
la cheltuieli, diferența de 20,12 mii lei, reprezentând deficitul secțiunii de funcționare dina nul
2016, sumă alocată din fondul de intervenție pentru unele unități administrativ-teritoriale
afectate de calamități naturale produse de inundații şi secţiunea de dezvoltare, cu un buget de
26,5 mii lei la venituri și un buget de 7 31,98 mii lei la cheltuieli.
Art. 6.- Veniturile bugetului local al comunei Densuş, pentru anul 2017, în sumă
de 3.138,26 mii lei se prezintă conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7.- Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2017, reprezintă limite
maxime, care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se face în condiţiile legii.Achiziţionarea
de bunuri şi servicii se face numai cu respectarea prevederilor legale.
Art. 8.- Structura cheltuielilor bugetului local pentru anul 2017, în sumă de
3.863,86 mii lei, se prezintă conform anexelor nr. 2 și 3 parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 9.- Cheltuielile de capital prevăzute în bugetul anului 2017, la secţiunea de
dezvoltare, în sumă de 731,98 mii lei, se vor utiliza conform listei de investiţii anexa nr. 4
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10.- Primarul comunei poate prezenta Consiliului local propuneri de
rectificare a bugetului local în anul 2017, ca urmare a rectificării bugetului de stat sau din alte
motive justificate.
Art. 11.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 12.- Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Densuş,
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş, Direcţiei Finanţelor
Publice a judeţului Hunedoara şi Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara.

Densuş, 31 martie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MĂLĂEȘTEAN RODICA DANIELA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Densuş, din data de 31 martie 2017, prin vot deschis, cu următorul cvorum : 8 voturi
“pentru”, 0 vot “abţinere, 0 vot “contra”.

