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HOTĂRÂREA Nr.68 
 din 28 septembrie 2018 

privind aprobarea bugetului local  al Comunei Socodor rectificat în luna septembrie 
anul  2018 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28 septembrie 2018 

 

Având în vedere, 

-  expunerea de motive nr. 2313/21.09.2018  a Primarului  Comunei Socodor; 

-  referatul de specialitate  nr.2314/21.09.2018; 

- adresa nr.ARG_STZ_7514/ad/11.09.2018 emisă de A.J.F.P.Arad, privind retragerea/ 

alocarea de sume suplimentare din impozitul pe venit și din TVA pentru anul 2018; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-  prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile Legii nr.2/2018 privind  bugetul de stat pe anul 2018; 

- prevederile O.U.G. nr.78/2018 privind rectificarea bugetului de stat pentru anul 2018; 

- prevederile Legii 69/2010 privind responsabilitatea fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

-  prevederile art.36 alin.4 lit. a), ale art.63 alin.1 lit. c) și alin.4 lit. b)  din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată(r
1
), cu modificările și completările ulterioare;           

Votul exprimat  de  către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din 

care toți cei 11 consilieri au votat ”pentru”, 

           În temeiul art. 45 alin (2) lit (a) și art.115 alin (1) lit (b) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                        H O T Ă R Ă Ș T E 

Art. 1.  Se aprobă bugetul local al Comunei Socodor rectificat în luna septembrie anul 

2018, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având venituri 

totale și cheltuieli totale în suma de 29.129,51 mii lei, suma care include și excedentul din 

anul 2017, din care la secțiunea de funcționare suma de 3.393,01 mii lei și la secțiunea de 

dezvoltare suma de 25.736,50 mii lei. Cheltuielile pe capitole sunt în conformitate cu 

anexa nr.1 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta: 

-  administrație                 1.899,00 mii lei 

-  alte servicii publice generale                 1.208,50 mii lei 

-  tranzacții privind datoria publică                96,00 mii lei 

-  învațământ                 8.455,00 mii lei 
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-  învațământ (650250)                                      3,51 mii lei 

-  cultură        2.396,00 mii lei 

-  asistență socială                     599,00 mii lei 

-  dezvoltare publică                 3.555,00 mii lei 

-  mediu și ape                     205,50 mii lei 

-  alte acțiuni economice                          10.712,00 mii lei 

      

     Art.2. Se aprobă bugetul creditelor interne conform anexei nr.2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre, având venituri din împumuturi în sumă de 2.000,00 mii lei și cheltuieli 

la secțiunea de dezvoltare de 2.000,00 mii lei, după cum urmează : 

- alte acțiuni economice                2.000,00  mii lei 

 

     Art. 3. Se aprobă lista de investiții pentru anul 2018 conform anexei nr.3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

     Art. 4. Suma alocată pentru desfăsurarea evenimentului ”Festivități organizate cu prilejul 

Centenarului”  este maxim 40.000 lei. 

 

     Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate şi se  duce 

la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro 

şi se comunică cu Instituţia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                  UNC DIMITRIE                                       CRIŞAN GHEORGHE 
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