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DIRECTIA ECONOMICA $I RESURSE UMANE
Nr. 421,/19.01..2018

Cdtre,

CCS SIBIU

in temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/ 2018;

inbazalimitelor de cheltuieli pe anul 2018 aprobate Ministerului Tineretului 9i Sportului;
Avdnd in vedere Ordinul nr. 23/2018 de constituire aI Comisiei de analizd gi evaluare a

solicitArilor de finanlare a1e institufiilor din subordinea Ministerului Tineretului gi Sportului.
Vd comunicdm bugetul pe anul 2018 cuprinzdnd sumele repartizate de la bugetul de stat,

dupd cum urmeazd:

Titlul 10 ,,Cheltuieli de personal" 486.750

Titlul 20,,Bunuri gi servicii" 40.000

Tiflul 59 ,,Alte cheltuieli - Actiuni Studenfegti" 98.000

TOTAL 624.750

Menliondm cd suma aprobatd la titlul L0 ,,Cheltuieli de personal" cuprinde cuantumul
voucherelor de vacanfd aferente numdrului de posfuri.

Avdnd in vedere modificdrile aduse alin. (3), art. 78 din Legea nr. M8/ 2006 privind proteclia
gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicati cu modificirile gi completirile
ulterioare, de citre Ordonanla de Urgenli a Guvernului nr. 60/2077, referitoare la plata citre bugetul
de stat a unei sume de citre autoritilile gi instituliile publice, persoanele juridice, publice sau private,
care nu angajeazi persoane cu handicap pentru o reflectare cdt mai corecta gi unitari la nivelul bugetului
general consolida! vi comunicim ci in clasificalia indicatorilor privind finanlele publice aprobatl prin
0rdinul ministrului finanlelor publice nr. 1954/2005, se fac urmatoarele modificiri:

- La titlul XI " Alte cheltuieli", cod 59, se introduce articolul " Sume aferente persoanelor cu
handicap neincadrate", cod 59.40.

VA rugdm ca pdnd la data de 23.0'1..2018, sd ne transmite!. pe
neviana.ghita@mts.ro, repafttzarea sumelor comunicate pe modelul de buget
includerea veniturilor proprii pe care estimali cd le vefi realiza anul acesta.
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