
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL DITRĂU 

HOTARAREAnr. 2/2014 
pentru aprobarea bugetului local şi bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele 
locale, veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, lista de investiţii precum şi utilizarea 

excedentului bugetar pe anul 2014 

Consiliul Local DItrău, jud. Harghita, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 ianuarie 2014, 
Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 356/2013 legea bugetului de stat pe anul 2014; 
- prevederile Legi nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 
- Procesul verbal de afişare a proiectului bugetului local pe anul 2014, înregistrat sub nr. 36/06.01.2014 
- Adresa nr. 150/2014 al Direcţiei Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov privind aprobarea 

bugetelor unităţiilor administrativ teritoriale; 
- Dispoziţia nr. 88/ 2013 privind modul de repartizare pe unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita a 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, şi 
sumele alocate din cota de 18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014; 

- Dispoziţia nr. 3/2014 cu privire la repartizarea pe unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizatela nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor; 

- Dispoziţia nr 9/2014 privind repartizarea pe unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita a nivelului 
maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale 
aprobat prin Ordinul nr 64/39/2014; 

- Referatul de specialitate,nr. 353/ 2014 prezentat de contabila din cadrul aparatului propriu al primarului 
comunei Ditrău; 

- Raportul tuturor comisiilor de specialitate; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
în temeiul prevederilor art. 36, alin (4), lit."a" şi art. 45, alin (2), lit. „a" din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Aprobă bugetul general al unităţii administrative Ditrău, în valoare totală de 6.293.100 lei la venituri, 
şi la cheltuieli 6.480.250 lei, cu un deficit de 187.150 lei 

Art. 2. Aprobă bugetul local al comunei Ditrău pe anul 2014 la venituri în sumă de 6.179.100 lei la venituri, 
şi la cheltuieli în sumă de 6.366.250 lei, cu un deficit de 187.150 lei 

Art. 3. Aprobă bugetele instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, şi anume. Instituţia Grup 
Şcolar Industrial Puskás Tivadar şi Instituţia Şcoală Generală Sikiodi Lorinc, în valoare totală de 3.233.000 lei: 

- Instituţia Grup Şcolar Industrial Puskás Tivadar • 1.457.000 lei 
- Instituţia Şcoala Generală Sikiodi Lorinc- 1.776.000 lei 
Art.4. Aprobă utilizarea excedentului bugetar pe anul 2014 în sumă de 187.150 lei, după cum urmează: 

• pentru acoperirea golului de casă suma de 30.000 lei 
• pentru investiţii în suma de 137.150 lei 

Art. 6. Aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii în valoare de 114.000 lei, atât la 
venituri cât şi la cheltuieli 

Art. 7. Aprobă numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază din cadrul 
instituţiilor publice din comuna Ditrău, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre; 

Art. 8. Aprobă lista de investiţii, care face parte integrantă din prezenţa, în valoare totală de 667.950 
lei, din care: 


