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t1s.02.2018
Privind aprobarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pentru anul 2018,
NT.

Consiliul Local Tormac , jude{ul Timiq,
AvAnd in vedere art. 138 alin. (4) din Constitulia Romdniei, raportul de specialitate nr. 410 /
8.02.2018 al contabilit5{ii Primdriei Tormac, referatul nr. 516 I 14.02.2018 al primarului comunei
Tormac, referatul nr.397 I 7.02.2018 al d-nei Baja Eva privind agenda culturalS pentru anul 2018;
Yazdnd Legea nr. 2 I 2018 a Bugetului de Stat pentru anul 2018, adresa ru. 2214 I
31.01.2018 a Directiei Regionale Generale a Finantelor Publice Timigoara privind rcpartizarea sumelor
defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor descentrahzate la nivelul comunelor, oragelor gi
municipiilor, pentru echilibrarea bugetelor locale qi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 201 8 qi estimdri pe anii 2019, 2020 202I cdt
;i
qi Hotdrdrea Consiliului Judetean Timiq nr.3 I 22.01.2018 privind repartizarea pe U.A.T. a sumelor din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 qi estimdri pe anii
2019.2020 si2021 ;
TinAnd cont de prevederile L.273 I 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare

;

In temeiul art. 45 alin. (1) art. 36 alin.(1) qi (a) lit. "a" $i arl. 1 15 alin. (1) lit. "b" din Legea
nr. 21512001 - republicatd, privind administralia publica locald, cu modif,rcdrile qi completdrile
ulterioare, adopti prezenta :

H O T A nA n

r

:

Art.l. - Se aprobd bugetul S.C. "Rural Development Tormac" S.R.L, pentru anul 2018,
conform anexei 1, care face parte integrantd din prezenta hotirdre;
Art,2. - Se aprobd agenda culturalf, pentru anul 2018, conform anexei 2 care face parte
integrantd din prezenta hotardre;
Art.3 .- Se aprobd bugetul local de venituri gi cheltuieli pentru anul 2018 conform anexei 3,
care face parte integranta din prezentahotarare;
Art. 4. - Se aproba lista obiectivelor de investitii pentru anul 2018, conform anexei 4, care
face parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 5 .- Se aprobd planul anual de achizi[ii publice pe anul 2018 conform anexei 5, care
face parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 6.- Prezenta se comunici:
- Prefecturii judefului, Timig, Direclia pentru Verificarea Legalitafli Actelor gi
Contencios Administrativ;
- Cetdlenilor prin afigare;
- Contabilitdfli primlriei Tormac
D.G.F.P. Timiq.
Se publica pe pagina
comunei Tormac;
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Adoptatl in sedinta ordinarl din data de 15.02.2018
Nr. Consilieri in funcfie*: 11, Nr. Consilieri prezen{i r I O .
Nr. Voturi "pentru": rH , nr. Voturi t'impotrivu", * ,ab{ineri:
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