HOTĂRÂREA NR. 1
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli
al judeţului Sibiu, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Sibiu întrunit în şedinţă ordinară, la data de 21 ianuarie 2016;
analizând Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu nr.118/07.01.2016, privind
aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Sibiu, pe anul 2016;
văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
având în vedere prevederile Legii nr.339/2015, a bugetului de stat pe anul 2016;
în conformitate cu prevederile art.19, alin.1, lit.”a” din Legea finanţelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
în baza art.10 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare;
în temeiul art.91, alin.(3), lit.”a” şi 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Sibiu pe anul 2016, la venituri în sumă de
265.111,00 mii lei și la cheltuieli în sumă de 295.300,40 mii lei, pe secţiune de funcţionare şi
secţiune de dezvoltare, conform anexelor nr.1, 1a şi 1b.
Art. 2. Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 30.189,40 mii lei
din excedentul anilor precedenţi.
Art. 3. Se aprobă utilizarea temporară, din excedentul anilor precedenţi, a sumei de 3.300,00
mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile
anului curent, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele
exerciţiului bugetar 2016.
Art. 4. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice
finanţate din bugetul Judeţului Sibiu și ale celor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul
2016, conform anexelor nr.2, 2.1, 2.2 şi 2a-2z la prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii finanțate din bugetul propriu pe anul 2016,
conform Anexei nr. 3, și lista obiectivelor de investiții finanțate din venituri proprii și subvenții pe
anul 2016, conform Anexei nr.3.a.
Art. 6. Se aprobă programul de investiţii finanțate din bugetul propriu pe anii 2016 - 2019,
conform Anexei nr.4, și programul de investiții finanțate din venituri proprii și subvenții pe anii
2016 - 2019, conform Anexei 4.a.

Art. 7. Se aprobă Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene şi comunale
finanţate din bugetul propriu pe anul 2016, conform Anexei nr.5, și Programul de reabilitare a
drumurilor comunale în perioada 2016-2017, conform Anexei nr.5.a.
Art. 8. Se aprobă numărul şi repartizarea contribuţiilor pentru salarizarea personalului
neclerical angajat în unităţile de cult, precum şi repartizarea fondurilor pentru întreţinerea şi
funcţionarea unităţilor de cult pe anul 2016, conform Anexei nr.6.
Art. 9. Se aprobă numărul maxim de personal (posturi) şi fondul de salarii aferente anului
2016, conform Anexei nr.7.
Art. 10. Se aprobă alocarea sumei de 800,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară al
Consiliului Judeţean Sibiu pe anul 2016, pentru susţinerea finanţărilor nerambursabile alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, după cum urmează: 350,00 mii lei pentru acţiuni culturale,
respectiv 450,00 mii lei pentru acţiuni sportive.
Art. 11. Direcţiile, serviciile şi compartimentele de specialitate ale aparatului propriu,
instituţiile şi serviciile din subordine se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri, în condiţiile legii.
Adoptată în Sibiu, la data de 21 ianuarie 2016.
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