
S-a adoptat bugetul local pentru anul 2011
in urma cu doar cateva zile, cu prilejul sedintei ordinare din aceasta luna, Consiliul Local al orasului 
Talmaciu a adoptat Hotararea nr. 16/2011, prin care a aprobat bugetul local de venituri si cheltuieli pentru
anul 2011. 
  
  Veniturile bugetelor locale sunt formate din impozite si taxe, venituri din sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete. Avand in vedere
faptul ca, la Talmaciu gradul de realizare a veniturilor proprii in ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe
fiecare an, conform prevederilor Legii 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent s-a facut la nivelul realizarilor din anul precedent. 
  
  Astfel, Sectiunea de Functionare din cadrul capitolului de venituri al Talmaciului este estimata la
valoarea totala de 8588,50 mii lei, iar din aceasta veniturile proprii sunt in suma de 4352 mii lei. in ceea
ce priveste Sectiunea de Dezvoltare ale aceluiasi capitol, pentru acest an se estimeaza un total de 10385
mii lei, din care 2385 mii lei reprezinta excedentul Sectiunii de Functionare, iar 8000 mii lei sunt
subventii pentru finantareaq programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor.
  
  Cheltuielile din bugetele locale 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 acest capitol, Sectiunea de Functionare este in suma de 6203,50 mii lei, cei mai multi bani fiind
prevazuti pentru acoperirea cheltuielilor de personal (3492,40 mii lei), pentru invatamant (2231 mii lei) si
pentru cheltuieli materiale si de servicii (1646,10 mii lei). De asemenea, la aceasta sectiune este prevazut
un fond de rezerva, in suma de 100 mii lei.
  
  Sectiunea de Dezvoltare a capitolului de Cheltuieli al bugetului local pe anul 2011 este estimata la o
valoare de 10715 lei. Conform estimarilor facute de specialistii institutiei in functie de necesitati, in acest
an cele mai importante sume de bani vor fi cheltuite pentru lucrari la canalizare (8100 mii lei) si
infrastructura strazi (1980 mii lei). De asemenea, in acest an administratia locala din Talmaciu are
prevazute sume importante si pentru implementarea unui proiect pentru realizarea unei centrale electrice
cu panouri fotovoltaice (200 mii lei), pentru realizarea Planului Urbanistic General si a diverse
reglementari juridice (190 mii lei), dar si pentru achizitionarea unui autoturism Dacia Logan prin
programul " RABLA " (35 mii lei).
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