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ROMANIA
JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL BALILESTI

HOTARARE NR. 13

pentru aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, bugetului de venituri proprii
si subventii, a programului de investitii pentru anul2018, precum si estimarile

pentru anii20l9-2021

Consiliul Local al comunei Bdlilegti, judetul Arges,
Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive a primaruluinr.932l06.02.20l8;
- Raportul de specialitate al S.F.C.A.A., inregistrat cu nr.933/06.02.2018;
- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges nr.5966109.01.2018;
- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges nr.37181107.02.2018;
- Adresa Scolii Gimnaziale Balilesti nr.158/06.02.2018, inregistrata la Primaria Balilesti

sub nr. 5 65/07 .02.20 18;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Bllilegti, judetul Argeg;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balilesti;
in conformitate cu:
- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile la zi;
- Legea nr.2l20l8 a bugetului de stat pe anul 2018;
- Legeanr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

in temeiul dispoziliilor art.36,alin. (4), litera a) si art. 45, alin (l), din Legea nr.215/2001 a

administra(iei publice locale, republicatd qi completatd la zi;

HOTARASTE:

Art. l.Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si estimarile pentru

anii2019-2021, pentru cele doua sectiuni, de functionare si dezvoltare, conform anexei nr.1, parte

inte granta la pr ezenta hotarare.
Art.2. Se aproba bugetul de venituri proprii si subventii pentru anul 2018 si estimarile pentru

anii2019-2021, pentru sectiunea de functionare, conform anexei nr.2,parte integranta laprezenta
hotarare.

Art.3. Se aproba ttilizarea excedentului in suma de 25 mii lei pentru obiectivul de investitii

,,Ridicare topografica, alocare numar cadastral, inscriere carte funciara DRUMUL GAZELOR".

Art.4. Se aproba utilizarea sumei de 60 mii lei in cadrul sectiunii de dezvoltare a bugetului

local, capitol 51.02 , titlul 72, art. 72.01.01 ,,participarea la capitalul social al societatilor

comerciale" catre S.C. ,,SERVICII EDILITARE BALILESTI SRL".



Art.s. Se aproba programul de investitii pentru anul 20 I 8 si estimarile pentru anii20l9-202l,
conform anexei nr.3, parte integranta la prezenta hotarare.

Art.6. Se aproba situatia numarului de personal si a fondului de salarii pe anul 2018, conform
anexei nr.4, parte integranta la prezenta hotarare.

Art.7. Primarul comunei Bllilegti si Sef S.F.C.A.A. din cadrul Primariei Balilesti, vor urmdri
ducerea la ?ndeplinire a prevederilor prezentei hottrriri.

Art.8. Prezenta hotirdre se va comunica S.F.C.A.A. din cadrul Primariei Balilesti, Instituliei
Prefectului judefului Argeg in vederea exercit[rii controlului cu privire la legalitate, Administratiei
Judetene a Finantelor Publice Arges .

Adoptata azi, 13.02.20 18

OLTEANU
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