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PUNCTUL_1-PROIECT

HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe
anul 2018

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 14133/05.09.2018 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
 Legea nr. 2/2018 – legea bugetului de stat pe anul 2018;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
 Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Adresa nr. 204171/30.08.2018 a Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș;
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Argeș, pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru
”Elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităților și a
Regulamentelor Locale de Urbanism”, potrivit anexei nr. 3, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

ART.3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Economice;
 Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.
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RAPORT
Potrivit art. 50, alin (2), lit a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale cu modidificarile si completarile ulterioare, “... Repartizarea pe
trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum şi modificarea acestora se
aprobă de către: Ministerul Finanţelor Publice, pentru sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat şi pentru transferurile de la acest buget...pe baza
propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale...”
Prin adresa nr. 204171/30.08.2018, Directia Judeteana a Finantelor Publice
Arges, ne comunica, in baza adresei nr. 465278/28.08.2018 a Ministerului
Finantelor Publice, modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judetelor, pe anul 2018 astfel:
INDICATORUL

COD
INDICATOR

PROGRAM
2018

Sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru
finantarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
judetelor

11.02.01

0.00

mii lei
TRIM III
TRIM IV

+3.000,00 -3.000,00

Prezentam influentele acestor modificari atat la partea de venituri cat si la
cheltuieli in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, in anexele 1 si
2.

Potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice coordoneaza si asigura
realizarea “Programului privind elaborarea si/sau actualizarea
Planurilor
Urbanistice Generale si a Regulamentelor Locale de Urbanism ”.
Cu adresa nr. 13698/29.08.2018 Directia Amenajarea Teritoriului si
Urbanism, transmite Decontul Justificativ privind fundamentarea necesarului de
alocatii bugetare pe anul 2018, in suma de 972.29 mii lei, pentru “Elaborarea
si/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localitatilor si a
regulamentelor locale de urbanism” si
repartizarea acestora pe unitatile
administrativ-teritoriale conform Anexei 3.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare actualizarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, conform Anexelor nr.1
si 2 si repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor pentru “Elaborarea
si/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localitatilor si a
Regulamentelor Locale de Urbanism” conform Anexei nr. 3.
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