
8,658 milioane lei- bugetul Talmaciului in 2012
Recent, in cadrul unei sedinte ordinare, Consiliul Local al orasului Talmaciu a adoptat Hotararea nr.
2/2012 prin care a aprobat bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2012. Hotararea a fost
adoptata prin vot de toti cei 15 consilieri locali talmaceni.
  
  In urma estimarilor facute de specialistii din cadrul Primariei Talmaciu, dar si datorita faptului ca, in
ultimii doi ani, gradul de realizare a veniturilor proprii a fost mai mic de 97% pe fiecare an, conform
prevederilor Legii 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fundamentarea veniturilor proprii
pentru acest an s-a facut la nivelul realizarilor din anul precedent.
  
  Astfel, bugetul local al orasului Talmaciu pentru anul 2012 a fost stabilit la suma de 8.658.000 lei,
contributia cea mai importanta fiind din veniturile proprii (5.480.000 lei).
  
  Cele mai consistente venituri ce vor contribui la realizarea bugetului local din acest an provin din
impozitele si taxele pe bunuri si servicii (3.663,50 mii lei) si impozitle pe venit, profit si castiguri din
capital (3.103 mii lei).
  
  In ceea ce priveste cheltuielile (ce exprima eforturile financiare realizate de Primaria orasului Talmaciu
pentru acoperirea cerintelor sociale, culturale, economice, a serviciilor de dezvoltare publica si a altor
cerinte ale locuitorilor din localitate), la Sectiunea de Functionare (6.450 mii lei), sumele cele mai
importante vor fi directionate spre acoperirea cheltuielilor de personal (3.624 mii lei, din care 1.389 mii
lei pentru aparatul propriu, 2.035 mii lei pentru invatamant si 200 mii lei pentru asistentii personali ai
persoanelor cu handicap grav).
  
  La Sectiunea de Dezvoltare din cadrul capitolului de Cheltuieli, sume importante sunt prevazute spre a
fi cheltuite pentru canalizare (5.200 mii lei) si infrastructura strazi (2.245 mii lei).
  
  In referatul ce a insotit proiectul de buget local pentru anul 2012, intocmit de seful Serviciului
Contabilitate din cadrul Primariei orasului Talmaciu, Adrian Istrate, se mentioneaza: " La fundamentarea
veniturilor bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, s-au avut in vedere si
taxele aprobate de Consiliul Local la piete, pasunat, camine culturale, sala de sport, precum si veniturile
din anii precedenti. Cheltuielile acestor activitati cuprind cheltuielile de personal, cu plata drepturilor
salariale ale personalului contractual, iar cheltuielile materiale si de servicii sunt in principal cheltuieli de
intretinere si gospodarire a sediilor si spatiilor unde isi desfasoara activitatea aceste institutii. Pentru
acoperirea tuturor cheltuielilor, s-au acordat si subventii din bugetul local." 
  
  Cu prilejul adoptarii bugetului local pentru 2012, au fost aprobate si listele de investitii prevazute pentru
acest an.
  
  Astfel, in ceea ce priveste investitiile cu finantare din bugetul local, se estimeaza o valoare de 3.068 mii
lei, totalul lucrarilor fiind de 2.829 mii lei (2.245 mii lei- lucrari in continuare si 584 mii lei- lucrari noi),
valoarea totala a achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii fiind de 239 mii lei.
  
  Pentru anul 2012, la capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, este prevazuta suma de 700
mii lei, din aceasta, 500 mii lei fiind destinati lucrarilor noi (Alimentare cu energie electrica Cartier
Campul de Mijloc- 300 mii lei si Imbunatatire parametri alimentare cu energie electrica sat Talmacel- 200
mii lei), iar 200 mii lei vor fi folositi pentru achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii. La capitolul
84.02 Transporturi, reparatii strazi, se vor face investitii totale de 2.245 mii lei. Astfel, pentru reabilitarea
strazilor in orasul Talmaciu- cartierul Garii (strazile Cetatii, Cibinului, Pietii, Negoiu, Garii, Balea, Victor
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Babes, L. Roth, Infratirii) vor fi chletuiti 1.800 mii lei, iar pentru reabilitarea strazilor in orasul Talmaciu-
cartier 1 Mai si cartier Armeni II (strazile 1 Mai, 1 Decembrie 1.918, 22 Decembrie 1989) este prevazuta
suma de 445 mii lei.
  
  Pentru finantarea obiectivelor de investitii cu sume din imprumutul bancar obtinut de administratia
locala, anul acesta a fost prevazuta suma de 615 mii lei, lucrarilor de reabilitare a strazilor in orasul
Talmaciu, cartier 1 Mai si cartier Armeni II, fiindu-le alocate suma de 415 mii lei, iar pentru reabilitarea
strazilor in orasul Talmaciu, cartierul Garii fiind alocata suma de 200 mii lei.

Cuvinte cheie: talmaciu  alma  armeni  contabilitate  balea  cibin  sala de sport  sport  banca  consilieri
locali  consiliul local  invatamant  arme  1 decembrie  administratia locala  transporturi  reparatii
investitii  parametri
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