Prezentarea proiectului de buget pe anul 2018
Proiectul de buget al comunei Vetiș pe anul 2018 s-a întocmit în baza :
prevederile Legii nr. 273/2006, actualizată, a finanțelor publice locale;
dispozițiile referitoare la bugetele locale din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.
2/2018.
La întocmirea bugetului s-au luat în considerare :
- execuţia bugetului comunei Vetiş la sfârşitul anului 2017;
- evoluţia veniturilor înregistrate în anul 2017;
- necesitatea asigurării finanţării funcționării activității autorității publice locale și a
serviciilor publice locale;
- asigurarea bunei funcționări a unităților de învățământ ale comunei;
- asigurarea finanțării cheltuielilor sociale;
- nevoia realizării lucrărilor în continuare, respectiv a unor acţiuni de întreţinere curentă a
domeniului public și a serviciilor publice locale;
- necesitatea de a demara de urgenţă lucrările de investiţii noi privind modernizarea străzilor
comunei;
- solicitările privind sprijinirea activității cultelor, a unor acțiuni culturale și sprijinirea
activităților sportive din comună.
Având în vedere că la data întocmirii proiectului de buget nu există încă comunicările
oficiale din partea D.G.R.F.P. Cluj, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare,
respectiv din partea Consiliului județean Satu Mare, următoarele capitole de venituri au fost stabilite
în baza evaluărilor raportate la încasările din anul precedent, urmând să fie corectate cu cifrele finale
după comunicările oficiale :
- sumele defalcate din T.V.A. pentru finanţarea unităţilor de învăţământ;
- sumele defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunei : indemnizaţii persoane cu handicap, salariile personalului însoţitor al persoanelor
cu handicap, ș.a.;
- subvenţiile de la bugetul de stat pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei;
La Capitolul Venituri se înregistrează următoarele :
- o scădere semnificativă a veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit, de 1.640 mii
lei, din cauza reducerii cotei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice de la 16 % la 10
%;
- planificarea încasărilor din taxele și impozitele locale la nivelul relizărilor din anul 2017;
- eliminarea transferurilor din cote defalcate din TVA aferente cheltuielilor de personal din
învățământ, având în vedere cuprinderea acestor plăți în bugetul Inspectoratelor școlare
județene începând cu anul 2018;
- majorarea cu 3.916 mii lei a cotelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local,
conform prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.
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La Capitolul Cheltuieli s-au prevăzut următoarele :
La Partea I Servicii publice generale - Autorități publice s-au diminuat cheltuielile
administrative cu 108 mii lei și s-au majorat cheltuielile de investiții pentru asiguarea
cofinanțării programului finanțat din fondurile europene nerambursabile pentru realizarea
amenajării unui parc cu pistă skateboard în curtea dispensarului medical din Vetiș și
achiziționarea unui autobus cu 32 de locuri pentru tarnsportul elevilor;
La Partea II Apărare, ordine publică și siguranță națională - Ordine publică s-au
asigurat sumele necesare cheltuielilor de personal, pentru asigurarea pazei și a dotării și
funcționării serviciului voluntar de situații de urgență;
La Partea III Cheltuieli social-culturale - Învățământ s-au eliminat cheltuielile de
personal, preluate începând cu acest an de Ministerul Învățământului prin Inspectoratul
Școlar Județean Satu Mare și s-au asigurat cheltuielile de întreținere, dotări și funcționare,
eliminându-se în acest an cheltuielile de investiții;
La Partea III Cheltuieli social-culturale - Cultură, recreere și religie s-au redus
cheltuielile cu cca. 800.000 lei, asigurându-se cheltuielile necesare susținerii activității
centrului cultural, a susținerii unor acțiuni și programe culturale, a sprijinirii unităților de
cult din comună, precum și pentru susținerea asociațiilor de fotbal din localități;
La Partea III Cheltuieli social-culturale - Asistență socială, respectiv Sănătate s-au
cuprins fondurile necesare, atât cele proprii, pentru cofinanțarea în proporție de minim 10
% a salariilor asistenților persoanelor cu handicap, cât și cele din transferul din TVA
destinate acestor cheltuieli;
La Partea IV Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape - Locuințe, servicii
și dezvoltare publică s-au cuprins cheltuielile necesare pentru :
a) demararea modernizării sistemului de iluminat public în întreaga comună prin
concesioanrea serviciului de iluminat public;
b) realizarea documentației tehnice și demararea realizării lucrărilor de extindere a
rețelelor de gaze naturale în comună pe toate străzile pe care ele lipsesc;
c) cofinanțarea documenatațiilor și lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu
energie electrică în comună.
La Partea IV Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape - Protecția mediului
s-au cuprins cheltuielile necesare pentru :
a) salubrizarea comunei, inclusiv aviotratament împotriva țânțarilor și ecarisajul;
b) continuarea, până la finalizare, a investiției privind introducerea apei potabile în Oar și
a canalizării în Vetiș;
c) finalizarea lucrărilor de realizare a branșamentelor de apă potabilă și canalizare în Vetiș
și Oar;
d) cofinanțarea la lucrările finanțate din fondurile europene nerambursabile, în situația
demarării lucrărilor de introducere a apei potabile și canalizării în localitatea Decebal;
e) realizarea studiilor și demararea lucrărilor de extindere a rețelelor de apă potabilă și
canalizare pe străzile unde acestea încă nu există în Oar și Vetiș:
La Partea V Acțiuni economice – Transporturi s-au cuprins sumele necesare unor lucrări
de întreținere curentă a străzilor de pământ și de macadam, precum și cheltuielile necesare
proiectării și lansării lucrărilor de investiții de modernizare a străzilor, fiind preconizate
modernizările integrale a cel puțin 10 străzi.

Pe structurile de cheltuieli, bugetul se prezintă după cum urmează :
2017
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI : TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
TITLUL VII : ALTE TRANSFERURI
TITLUL IX : ASISTENȚĂ SOCIALĂ
TITLUL XI : ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE

2018

9995214.93
4885019.00
3833368.88
7300.00

6966000.00
2175000.00
3635000.00
0.00

8640.00
675879.05
585008.00
5723799.08
5723799.08

9000.00
667000.00
480000.00
9350089.00
9350089.00

În bugetul pe acest an este planificată o creștere semnificativă, de cca. 60 % a
cheltuielilor de investiții, de la 5,724 mii lei la 9.350 mii lei, concomintent cu o reducere cu cca. 30
% a cheltuielilor secțiunii de funcționare, de la 9.995 mii lei la 6.966 mii lei.
Cei interesaţi pot pune întrebări sau pot transmite în scris propuneri și sugestii privind conţinutul
bugetului în termen de 15 zile de la data publicării, adică până la 30 ianuarie a.c.., la sediul primăriei
Vetiș, str. Principală nr. 437 sau prin email la adresa primaria@vetis.ro .
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