ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
PRIMAR
RAPORT
cu privire la aprobarea bugetului local al Consiliului local
al comunei Bătrâna pe anul 2007
In conformitate cu prevederile Legii nr.273 /2006 privind finanţele publice locale
, a Legii nr. 486/ 2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 ,a Hotărârii Consiliului
Judeţean Hunedoara nr.5/2007 în urma căreia ne-au fost comunicat prin adresa
nr.2804 /2007 a Consiliului Judeţean Hunedoara alocarea sumei de 520 mii lei ,
pentru bugetului propriu pentru anul 2007.Pe lângă sumele alocate de la bugetul de
stat,bugetul local mai cuprinde venituri proprii care sunt în sumă de 21,60 mii lei,cote
defalcate din impozitul pe venit în sumă de 8 mii lei ,subvenţii primite de la alte
bugete în sumă de 15 mii lei ,ca atare bugetul total la venituri şi cheltuieli al
Consiliului local al comunei Bătrâna pe anuil 2007 se stabilesc în sumă de 569,10
mii lei .
In contextul celor arătate mai sus a actelor normative menţionate propun
Consiliul local al comunei Bătrâna aprobarea bugetului local pe anul 2007.
Detalierea veniturilor este prezentată pe larg în proiectul de hotărâre şi în
anexa nr.1 la proiectul de hotărâre .
La capitolul cheltuieli,suma totală este de 569,10 mii lei este împărţită astfel :
-Cheltuieli de personal
- 228,00 mii lei
-Bunuri şi servicii
-319,00 mii lei
-Transferuri
-20,00 mii lei
-Cheltuieli de capital
- 2,10 mii lei
Impărţirea acestora pe capitole arată astfel ;
1.Autorităţi publice şi acţiuni externe
-216,10 mii lei
2.Cultură şi religire
- 1,00 mii lei
3.Cheltuieli pt. asigurări şi asistenţă socială
- 47,00 mii lei
4.Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe
- 5,00 mii lei
5.Acţiuni economice,transporturi
- 300,00 mii lei
Detalierea cheltuielilor este prezentată pe larg în anexele nr.2 şi 3 la proiectul de
hotărâre.
In contextul celor arătate mai sus a actelor normative menţionate propun
Consiliului local al comunei Bătrâna aprobarea bugetului local pe anul 2007.
In continuare voi prezenta proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea
bugetului local precum şi cele trei anexe ale acestuia .
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ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
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