
ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMAzuA COMLINEI MOTAIENI
I\r.12104.01.2018

ANTINT
Referitor la PROIECTUL DE HOTARARE

privind aprobarea bugetului comunei Motaieni, judetul Dambovita pentru anul 2018

--(conform Legii nr.52i2003) _

Avand in vedere:

- prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 2/03.01.2.018;
- prevederile Legii finantelor publice locale nr. 27312006, cu modificarile si completarile ulterioare

va supun spre dezbatere proiectul bugetLrlui local pentru anul 2018 la nivelul comunei Motaieni
cuprinzand: venituri totale in sumade 317 mii lei reprezentand incasarile de impozite sitaxe locale din anu|2017
si cheltuielile totale in suma de710 mii lei (cheltuieli de personal si cheltuielile de capital).

Drnn':tnom r*ili7svss excedentului bugetului local la aceasta data in srma de 453 mii lei pentru finantarea
investitiei ,,Alimentare cu apa a comunei Motaieni, sat Cucuteni".

Veniturile bugetului local (sectiunea de fuictionare) in suma de 317 mii lei sunt repartizate, astfel;

f )Imp. pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (03.02.18) -?-mii lgi
2) Impozite si taxe pe proprietate (07.02) 131 mii lei. din care:

Impozit si tara pe cludiri (07.02.01) 61 mii lei
- impozit pe cladiri de la persoane fizice (07.02.01.01) 54 mii lei
- irnpozit pe cladiri de la persoane juridice (01 ,02.01.02) 7 rnii lei

Impozit si tuva pe teren (07.02.02) 66 nii lo,i
- inipozit pe terenuri de la persoane fizice (07.02.02.01) 65 mii ioi
- inrpozit pe terenuri de la persoane jr.rridice (07,02, 02.02) .J_mii lei

4 mii leiTtre .j url ici t re de timbr u (0 7. 02. 03 )
3) Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02)

Impozit pe mijloacele de transport (16,02.02) 78 mii lei
- impozit pe rlijloacele de transporl detinute de persoane fizice (1 6.02.02.01) 1t-L niii l-ej

36 mii lei- impozit pe mijloacele de transport detinute de pelsoane jr"rridice (16.02.02.02)
4) Alte impozite si taxe fiscale (18.02) 9 mii lei

- alte impozite si taxe (18.02.50) 9 rlii lei
5)Venituri din proprietate (30.02) 25 miilei

-verrituridinconcesiunisiinchirieri(30'02.05'30)-.--_25-]I1r-]9i
6) Venituri din taxe administrative, eliberari permise (34.02) 5 mii lei
- alte venituri ciin taxe administrative, eliberari permise (34.02,50)
7) Arnenzi, penalitati si confiscari (35.02)

- veirituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01) 67 rnii lei

fuililei
67 mii ici



Cheltuielile bugetului local (sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare) in anul 2018 in
suma de 770 mii Iei propunem sa fie repartizate,astfel:

1) Cheltuielile pentru cap. ,,Autoritati publiceoo (cod 51.02) cu suma de 317 mii lei, astfel:
Autoritati executive (51.02.01.03) . 317 nrii lei

- cheltuieli de pe.rsonal (51.02.10) 317 *ii tri
2) Cheltuieli pentru cap. ,ol-ocuinte, servicii si dezvoltare publica" (cod 70.02) cu suma de 453 mii lei, astfel:

Alimentare cu apa (70.02,05.01) 453 mii lei
- active nefinanciare (70.02.71) _ 453 mii lei

Publicam acest anunt pentru elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugeturlui comunei
Motaieni pentru anul 2018.

Cetatenii care doresc sa trimitE propuneri privind proiectul de buget pentru anul 2018, sugestii,
opinii cu y3l^o3re de recomandare privind acest proiect de act administrativ o pot face pana pe datade UrvL7frlt, la compartimentul secretar al Primariei comunei Motaieni.
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CONTABILITATE 1
Dreptunghi

CONTABILITATE 1
Dreptunghi




