
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

HoTARAREA Nr. 8 1/25 .o4.2otg

privind aprobarea execufiei bugetului local de venituri gi cheltuieli al
Municipiului Satu Mare pe anul2018

Consiliul local a1 N4unicipiuiui Satu Mare intrunit in ;edinla ordinard din data de
2s.04.2019,

in conformitate cu prevecierile Secliunii nr. 4, art. 57, alin. l-2 din Legea nr.273
din 2006, privind finanlele publice locale, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare,

Lu6nd act de:

-Rapor1ul cornparlimentului de resorl din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat sub nr. 21.658 din 16 aprilie 2019, intocmit de cdtre Serviciul Buget,
-Referatul de specialitate ru. 5.082 din 14 marlie 2019 din partea Direcliei de Impozite qi

Taxe Locale,
-Referatul de specialitate nr. 1.417 din 25 rnarlie 2019 din parlea Poliliei Locale Satu
Mare
-Referatul de specialitate nr. 271 drn 26 marlie 2019 din parlea Clubului Sporliv
Municipal Satu Mare,
-Referatul de specialitate nr.2.393 din29 marlie 2019 din parlea Direcliei de Asistenld
Social[ Satu Mare
-Referatul de specialitate nr. 15.252 din 18 maftie 2019, din partea Serviciului
Administrarea Domeniului Public si Privat,
-Referatul de specialitate nr. 18.987 din 04 apriiie 2019, din parlea Serviciului Investifii,
Gospoddrire, Intrefinere,

Lu6nd in considerare HotdrArea Consiliului Local nr.32 din 15 februarie 2018,
privind aprobarea bugetului local de venituri qi cheltuieli al municipiului Satu Mare,
pentru anul 2018,

Date fiind hotdrArile de rectificare bugetard ce au intervenit pe parcursul anului, qi

anume: HCL nr.57 din29 marlie 2018, HCL nr.117 din 31 mai 2018, HCL nr.155 dtn27
iunie 2018, HCL nr.211 din 30 august 2018, HCL nr.228 din27 septembrie20lS, HCL
nr.306 din 29 noiembrie 2018, HCL nr. 306 din 1 1 decembrie 2018 si HCL nr.13 din 3 1

ianuarie 2019,

in conformitate cu prevederile Legit nr.2 din 3 ianuarie 2018 a bugetului de stat
pe anul 2018,
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finAnd cont de E,xpunerea de rnotive a primarului municipiului Satu Mare nr.
21.849 din17 aprilie 2019, precum qi de rapoarlele comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local al municipiului Satu Mare,

inbaza prevederilor ar1.36, alin. 2, lit.b, si a1in.4 1it.a, ale art. 45 alin.2lit. a,

precum Ei ale ar1 115 alin.1 lit.b din Legea nr.21512001, privind adrninistralia publicd
locald, republicatd, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare

Consiliul local al municipiului Satu Mare adopta prezenta

HOTAN ARE:
Art.l. Se aprobd execu{ia veniturilor bugetului local pe anul 2018, in sum6 de

183.625.923 lei, conform anexei nr.1, care face parle integlantd din prezenta hot6rdre

Art.2. Se aprobd execulia cheltuielilor din bugetul local pe anul 2018 in sumd de

205.759.881 lei conform anexelor w.2 * 25, care fac parle integrantd din prezenta
hotdrAre,

Art.3. Se aprobd execu{ia cheltuielilor din bugetul local pe anul 2018 pentru
Polilia locald din municipiul Satu Mare in sumd de 7.555.545 lei conform anexei nr. 15,

care face parte integrantd din prezenta hotdr6re,

Art. . Se aprobd execulia cheltuielilor din bugetul local pe anul 2018 pentru
Clubul Sporliv Municipal Satu Mare in sumd de 3.925.651 lei conform anexei nr. 16,

care face parte integrantd din prezenta hotdrAre,

Art.S. Se aprobd execu{ia cheltuielilor din bugetul local pe anul 2018 pentru
DAS Satu Mare in sumd de 34.936.434 lei conform anexei ru'. 17, care face parte
integrantd din prezenta hotdrAre,

Art.6.Se aprobd contul de execu{ie a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2018,
in sum[ totald de 31.243.819 lei, conform anexei nr. 18 Ei nr. 18.1 care fac parte
integrantd din prezenta hotdrAre.

Art.8. Se aprobd indicatorii privind execulia bugetului local pe anul 2018,
conform anexei nr.19 la prezenta hot[rAre.

Art. 9. Se aprob[ execulia pe obiective a cheltuieiilor de capital efectuate in anui
2018, conform anexelor rr.20 -25.



Art.10 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinJeazd Primarul
municipiului Satu Mare qi Serviciul Buget din cadrul aparatului de speciaiitate al
Primarului Municipiului Satu Mare,

Art.11. Prezenta hotdrAre se comunicS", prin intermediul secretarului municipiului
Satu Mare, in termenul prevdzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare , Institu{iei
Prefectului Judefului, Poliliei Locale Satu Mare, Clubului Sporliv Municipal Satu Mare
qi Serviciului Public de Asisten{a Sociala Satu Mare .

Contrasemneazd
Secrdtar

Mihaela Ndaria

Prezenta hot6r6re a fbst adoptata cu respectarea prevederilor art45 alin.(2) din Legea administraliei publice locale nr.215l2O0l. republicatd, cu
rnodificirrle qr cornplerarile ulrcrioare.

Total consilieri in iunclie 1

Nr. total aJ consilierilor prezenli )
Nr total al consil ierilor absenti I

Voturi Pentru 18

Voturi irnpotriva 0

Abtineri 4

Redactat in 6 exemplare originale

Preqedinte de Eedin{a
Pop Romeo Lirviu


