
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MU]\TCIPIULUI SATU MARE

HoTARAREA Nr. 69/4.0 4.2ots
privind aprobarea Bugetului local de Venituri gi Cheltuieli al

municipiului Satu Mare, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare intrunit in qedinla extraordinarS din data de
04.04.2019,

LuAnd act de raportul de specialitate nr. 11.446127.03.2019, intocmit de cdtre Direclia
Economicd, respectiv Raportul de specialitate nr. 17 .141126.03.2019 al Serviciului Investilii, din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, expunerea de motive a
primarului municipiului, in calitate de ini{iator, inregistratd cu nr. 17.447/21.03.2019, de
raportul comisiilor de specialitate aie consiliului local,

ConstatAnd necesitatea aprobdrii Bugetului local de Venituri qi Cheltuieli al municipiului
Satu Mare pe anul 2019,

JinAnd cont de publicarea pe site-ul municipiului Satu Mare a proiectului Bugetului local
de venituri qi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2019 in scopul dezbaterii publice a
acestuia,

AvAnd in vedere prevederile Legii rv. 2412000 privind normele de tehnicd legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicatd. cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul2019,
in baza adresei D.G.R.F.P Cluj Napoca privind repartizarea pe trimestre a sumelor

aprobate prin Decizia qefului Administraliei Judejene a Finan{elor Publice Satu NIare,
LuAnd in considerare adresa nr. 84125.03.2019 a Consiliului Judelean Satu Mare

inregistrata la Primdria municipiului Satu Mare cu ff. 16.979125.03.2019, privind aprobarea
repartizdrii pe unitali administrativ teritoriale a cotei de 17,5%o din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale estimat a fi incasat in anul 2019, precum qi a sumelor defalcate din
taxa pe valoare addugatd pentru echiiibrarea bugetelor locale,

Jin6nd cont de Notele de contabilitate intocmite pentru stabilirea excedentului Bugetului
local de venituri qi cheltuieli al municipiului Satu Mare la finele anului 2018,

Av6nd in vedere Situalia privind plalile restante inregistrate la 31.12.2018 la nivelul
municipiului Satu Mare, care inregistreazd 0 lei plAli restante,

AvAnd in vedere Legea nr. 153128.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice, cu modificdrile qi completarile ulterioare,

AvAnd in vedere Contractul de finanfare in cadrul Programului Operafional Capacitate
Administrativl, nr. 232120.08.2018, incheiat ?ntre Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi

Administra{iei Publice qi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanlare in cadrul Programului
Operafional Capacitate Administrativi nr.306128.12.2018, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii



Regionale qi Administraliei Publice qi Municipiul Satu Mare, respectiv Contractul de finanlare
in cadrul Programului Operalional Regional 2014-2020, nr. 3632119.12.2018, incheiar intre
Ministerul Dezvoltlrii Regionale qi Administraliei Publice qi Municipiui Satu Mare,

Avdnd labazd" prevederile Legii nr. 39312004 privind statutul aleqilor locali, aft.34 alin.6,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

In conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4,Iit. b, din Ordonan{a de urgenta nr. 26 din 6
iunie 2012, privind unele mdsuri de reducere a cheltuielilor publice qi intdrirea disciplinei
financiare qi de modificare qi completare a unor acte normative, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

in conformitate cu H.C.L. nr. llllggT privind stabilirea "Z7lei oragului Satu Mare",
modificata prin H.C.L nr. 7127.0I.2005, respectiv in baza H.C.L. nr. 4106.02.2003 privind
organtzarea manifestdrilor de ziua municipiului Satu Mare, modificatd prin H.C.L nr.
7127 .01.2005

itt baza Legii ff. 27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificarile qi
complet6rile ulterioare,

AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 29212011, actualizatd, a asistenJei sociale, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare,

LuAnd in considerare adresa nr. 11123.0I.2019 a Spitalului Judelean de Urgentd Satu
Mare, inregistratd la Primdria municipiului Satu Mare cu nr. 4.403/23.01.2019 privind
solicitarea de fonduri in vederea achiziliondrii unui aparat pentru litotritia intracorporeald, a
calculilor Laser Halmium 35 W,

AvAnd in vedere solicitarile venite din partea departamentelor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Satu Mare, din partea unor servicii publice, a unor
institulii qi societali comerciale din subordinea Consiliului local Satu Mare,

In baza art" 36, al. 2,lit. ,,b", pct. 4,Iit. ,,a" din Legea nr. 2151200I
publica loca16, republicat5., cu modificarile qi completdrile ulterioare,

In temeiul art. 45, alin.2lit.,,a" din Legea nr.215123.04.2001
publica 1ocal6, republicat6, cu modificarile qi completarile ulterioare,

Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptd urmdtoarea

privind administralia

privind administra{ia

1.1 la prezenta hotdrAre, in

anul 2019, in valoare de

HOTANARE:

Art.1. Se aprobd Bugetul Local de Venituri qi Cheltuieli al
anul 2019, in valoare totalS de 203.428.478 lei, din care:
i B 1 .820.424 lei la Sec{iunea de func{ionare,
21.608.054LeiLa Secliunea de dezvoltare, conform anexelor nr. i qi

structura prevdzutd. in legea bugetului pe anul 2019.
Art.2. (1) Se aprobi Lista obiectivelor de investi{ii pe

20.605.000 lei conform anexei nr.2.

municipiului Satu Mare pe

(2) Se aprobd Lista obiectivelor de investi{ii pe anul 2019 finanfate din F.E.N., in
valoare de 357.454 lei conform anexei nr.2A.



Art.3. Se aprobd Lista studiilor de fezabilitate, documentaliilor tehnico-economice qi de
urbanism pe anul 2AD in valoare totald de 2.151.040 lei conform anexei nr. 3.

Art.4. (1) Se aprob[ Lista proiectelor tehnice pe anul 2019 in valoare totald de 680.879
lei conform anexei nr.4.

(2) Se aprobd Lista proiectelor tehnice pe anul 2019 finantate din F.E.N., in
valoare total[ de 178.364 lei conform anexei nr. 44.

Art.S. (1) Se aprobd Lista dotdrilor independente pe anul 2019, in valoare totala de
5.020.458 lei conform anexei nr. 5.

(2) Se aprobd Lista dotdrilor independente pe anul 2019 finan{ate din F.E.N., in
valoare totala de 31.000 lei conform anexei nr. 5A.

(3) Se aprobd Lista mobilierului urban ce se achizilioneazd in anul 2019, in
valoare totald de 1.098.458 lei conform anexei nr. 5.1.

Art.6. (1) Se aprobd Lista reparaliilor capitale pe anul 2019, in valoare de 338.561 lei
conform anexei nr. 6.

(2) Se aprobd Lista altor cheltuieli asimilate investiliilor pe anul 2019 finanlate
din F.E.N., in valoare de 28.618 lei conform anexei nr. 6,4.

Art.1. Se aprobd Lista achiziliilor de imobile pe anul 2019, in valoare de 549.364 lei
conform anexei nr.7.

Art.S. Se aprobd Lista creditelor de angajament gi Programul multianual de investifii pe
anii 2020, 2021, 2022 ;i 2023 aferentd obiectivelor de investifii aprobate in Secliunea de
dezvoltare a bugetului local finan{ate din surse proprii qi din fonduri externe nearmbursabile,
conform anexei nr. 8 la prezentul proiect de hotdr6re.

Art.9. Se aprobd anexa nr. 9, Programul anual de investi{ii al municipiului Satu Mare
pentru anul 2019.

Art.10. Se aprobi alocarea sumei de 15.526.000 lei, pentru instituliile de invdlamAnt
preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, conform anexelor nr. 10.1-10.6.

Art.ll. Se aprobd utrlizarea excedentului bugetului local rezultat la incheierea
exerciliului financiar 2018, ca sursd de finanlare a cheltuieliior sec{iunii de dezvoltare.

Art.l2. Se aprobd alocarea sumei de 8.520.000 lei Poliliei Locale Satu Mare. Suma va fi
acoperitd exclusiv din veniturile proprii ale municipiului Satu Mare qi va fi repartizata dupd cum
urmeazd.:

8.100.000 lei reprezintd cheltuieli de personal,
420.000lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri qi servicii.

Art.13. (1)Se aprobd alocarea sumei de 4.258.000 lei pentru func{ionarea D.A.S. Satu
Mare, sumd repartizata dupa cum urmeazd:
3.680.000 lei reprezintd cheltuieli de personal,
18.000 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul
instituliei,
560.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri qi servicii.

(2)Se aprobd alocarea sumei de 3.321.000 lei pentru funclionarea creqelor din
municipiul Satu Mare, sumd repartizatd, dup6 cum urmeaz6:
2.600.000 lei reprezintd cheltuieli de personal,



21.000 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul
instituliei,
700.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri qi servicii.

Art.l4. Se aprobd alocarea sumei de 30.000 lei pentru decontarea contravalorii biletelor
de transpofi, donatorilor de s6nge.

Art.15. Se aprobi alocarea sumei de 3.000.000 lei Centrului Cultural G.M. Zamfirescu
Satu Mare. Suma va fi repartizatd, dupd, cum urmeaz6:
360.000 lei reprezintd cheltuieli de personal,
2.640.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri gi servicii, din care 50.000 lei conform
H.C.L. rtr. 288129. I 1.201 8.

Art.16. Se aprobd alocarea sumei de 11 .142.000 lei Teatrului de Nord Satu Mare. Suma
va fi repartizatd dupd cum urmeaz6:
10.000.000 lei reprezintd cheltuieli de personal,
BBB.800 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri qi servicii, din care 90.000 lei conform
H.C.L. nr. 288129.1 1 .2018.
91.200 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neanga.iate la nivelul
instituliei,
162.000lei pentru cheltuieli de capital.

ArLl7. Se aprobi alocarea sumei de 3.665.000 lei Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.
Suma va fi repartrzatd" dupa cum urmeazd:
465.000 lei reprezintd cheltuieli de personal,
3.200.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri qi servicii, din care 50.000 lei conform
H. C. L. rv. 288129. 1 1 .20 1 8 .

Art.18. Se aprobd alocarea sumei de 170.000 lei in vederea acorddrii unei recompense
bdneqti cuplurilor care sdrbdtoresc implinirea a 50, respectiv 60 de ani de cdsS.torie.

Art.19. Se aprobd utTlizarea sumei de 150.000 lei aprobatd in Bugetul de venituri qi

cheltuieli al municipiului Satu Mare la Cap. 67 Culturd, recreere, religie, Titlul Cheltuieli cu
bunuri qi servicii (acfiuni organizate de Primdria Satu Mare) pentru decontarea cheltuielilor din
cadrul acliunilor cu caracter interna{ional.

Art.20. Se aprobd acordarea de subvenlii catre S.C. Transurban S.A. Satu Mare, pentru
acoperirea cheltuielilor in anul 2019, in valoare de 10.000.000 lei.

Art.2l. Se aprobd decontarea cheltuielilor privind plata cursurilor de pregdtire, formare qi
perfec{ionare profesionalS aleqilor locali, in decursul mandatului.

Art.22. Se aprob[ decontarea cheltuielilor de deplasare (transporl, cazare, diurnd)
efectuate in exercitarea mandatului de cdtre consilierii locali.

Art,23. Se aprobd ca in cazuri temeinic justificate, numdrul de persoane care pot insoJi
primarul sau viceprimarii pe perioada deplasdrilor ?n strdindtate sd fie de maxim 8 persoane.

Art.24. Se imputerniceqte primarul municipiului Satu Mare pentru a semna modificarea
anexelor la bugetul local, ca urmare a alocdrilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului
Satu Mare, urmare a apariliei unor acte normative, respectiv comunicdri ale A.J.F.P Satu Mare,
Consiliul Judefean Satu Mare, Direc{ia de Sdndtate Publica Satu Mare sau Contracte de
finanlate semnate pentru finan{area unor obiective din fonduri externe nerambursabile sau din



fonduri guvelnamentale. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului
Local cu ocazia primei rectificdri a Bugetului local de Venituri gi Cheltuieli.

Art.25. Sumele aprobate in Bugetul local de Venituri qi Cheltuieli al municipiului Satu
Mare, respectiv in Bugetul de Venituri gi Cheltuieli al instituliiior finan{ate integral sau par\ial
din venituri proprii subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare vor constitui
Bugetul de Venituri qi Cheltuieli consolidat.al municipiului Satu Mare pe anul 2019.

Art.26. Anexele 1-10 fac parle integrantd din prezenta hotdrdre"
Art.27. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinleazd Primarul

municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
Art.28. Prczenta hotdrdre se comunicS, prin intermediul secretarului municipiului Satu

Mare, in termenul prevdzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituliei Prefectului
judelului Satu Mare , Directorului executiv economic, Serviciului Buget qi se aduce la
cunostintd publica.

Presedinte de sedintd
Pop Romeo Liviu

I/
, t, t-'

V

Contrasem
Secret

Mihaela M acolla

Prezenta hotdrire a fost adoptatd cu respectarea prevederilor art.4.5 alin.(2) din Legea administrafiei publice locale nr.215/2001, republicati, cu modificirile gi
completdrile ulterioare,

Total consilreri in functte
Nr. total al consiherilor prezen{i 1,1

Nr total al consilierilor absenti 9

Voturi pentru t4
Voturi impotnvd 0

1n erl 0

lLedactat in 6 exemplare originalc
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