ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL
H 0 T A R A R E A Nr.

2

/2007

privind aprobarea bugetului local al Consiliului local
al comunei Bătrâna pe anul 2007.
Consiliul local al comunei BĂTRÂNA
Judeţul Hunedoara
Analizând raportul ordonatorului principal de credite cu privire la
proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului local al comunei Bătrâna pe
anul 2007, referatul compartimentului de resort şi avizele comisiilor de
specialitate ale consiliului local .
In temeiul prevedrilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
,a Legii nr.486/2006, privind bugetului de stat pe anul 2007 ,precum si a
Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 5 / 2007 .
In conformitate cu prevederile art.38 alin.2. lit ”b” şi alin .4. lit.”a”
,precum ,art.46 şi ale art.1207 alin.1. lit „b”din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, modificată şi completată prin Legea nr. 286 /2006;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Bugetul comunei Bătrâna pe anul 2007 cuprinde resursele
financiare la dispoziţia comunei ,pentru finanţarea autorităţilor publice locale,
pentru realizarea unor lucrări economice şi social culturale de interes local,
precum şi pentru investiţii .
Art.2.-Bugetul local al comunei Bătrâna pe anul 2007, se aprobă la
venituri în sumă de 569,10 mii lei, din care, venituri proprii 21,60 mii lei
mii lei, iar la cheltuieli ,în sumă de 569,10 mii lei.
Veniturile bugetului local sunt detaliate în anexa nr.1.
Defalcarea cheltuielilor pe capitole, subcapitole ,articole si clasificaţii
bugetare este prevăzut în anexa nr.2.
Programul investiţiilor finanţate din bugetul local pe anul 2007 sunt
prevăzute în anexa nr.3 .
Art.3.-Resursele financiare ale bugetului local se constituie din:
impozite si taxe locale de la persoane fizice si juridice stabilite în
condiţiile legii ,cota aferenta din impozitul pe venit ,sume defalcate din bugetul
de stat şi subvenţii primite de la alte administraţii.
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Art.4.-Veniturile bugetului local al comunei Bătrâna pe anul 2007 sunt
în sumă de 569,10 mii lei, care se prezintă astfel:
-mii lei VENITURI -TOTAL
569,10
din care:

I.

-Venituri curente

554,10

din care:

-venituri fiscale
-venituri nefiscale
II. Venituri proprii
III.Cote defalcate din impozitul pe venit
IV. Sume defalcate din TVA
din care:

549,60
4,50
21,60
8,00
396,00

a)Sume defalcate din TVA pt. ajutoare sociale,încălzire şi
drepturile asistenţilor personali
32,00
b)Sume defalcate din TVA pentru drumuri
300,00
c)Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea
bugetelor locale
64,00
V .Sume alocate de Consiliul Judeţean pt.echilibrarea bugetelor
locale
124,00
VI.Subventii primite de la alte administraţii
(A.J.O.F.M. )
15,00
Art.5.-Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2007 reprezintă
limite maxime care nu pot fi depăşite ,iar modificarea lor se face în condiţiile
legii .Angajarea ,contractarea de lucrări ,bunuri şi servicii, precum şi efectuarea
oricăror cheltuieli, se fac în limitele fondurilor aprobate prin prezenta hotărâre şi
cu respectarea prevederilor legale.
Art.6.-Structura cheltuielilor bugetului local pe anul 2007,în sumă de
-mii lei569,10 mii lei se prezintă astfel:
CHELTUIELI - TOTAL
569,10
din care:

I. Cheltuieli curente

567,00

din acestea.

a}cheltuieli de personal
228,00
b}bunuri şi servicii
319,00
c}transferuri
20,00
II. Cheltuieli de capital
2,10
Art.7.- Cheltuieli pentru autorităţile publice şi acţiuni externe , se
stabilesc în suma de 216,10 mii lei.
din care:

-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii
-cheltuieli de capital

201,00
13,00
2,10
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Art.8.-Cheltuielile pentru cultură ,recreere şi religie

1,00
2

din care:

-bunuri şi servicii
1,00
Art.9.-Cheltuieli pentru asigurări şi asistenţă socială, ajutoare sociale ,
mii lei.
indemnizaţii ,se stabilesc în sumă de
47,00
din care:

-cheltuieli de personal
27,00
mii lei
mii lei
-transferuri către inst. Publice
15,00
mii lei
-ajutoare sociale
5,00
Art.10.-Cheltuieli pentru servicii de dezvoltare publică şi locuinţe ce se
mii lei.
finanţează de la bugetul local se stabilesc în sumă de 5,00
din care:

-bunuri si servicii

5,00 mii lei

din care:

iluminat

-

5,00 mii lei

Art.11.-Cheltuieli pentru acţiuni economice 300,00 mii lei;
din care.

-transporturi
din care:

300,00 mii lei ;

-bunuri şi servicii
300,00 mii lei;
Art.12.-Anexele 1,2 şi 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.13.-Primarul comunei poate propune rectificarea bugetului local ca
urmare a rectificării bugetului de stat ,sau a altor modificări in condiţiile legii.
Art.14.-Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei si compartimentul contabilitate al consiliului local .
Art.15.-Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin
afişare la sediul Consiliului local şi se va înainta câte un exemplar la Instituţia
Prefectului Judeţul Hunedoara, Consiliului Judeţean Hunedoara si D.G.F.P
Hunedoara.
Data 14 februarie 2007
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Pascotesc Viorel

CONTRASEMNEAZA,
Secretar
Bistrian Samuil

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
BĂTRÂNA PE ANUL 2007
DETALIEREA VENITURILOR
DENUMIREA INDICATORULUI

ANEXA
nr.l la Hotărârea
Nr. 2 /2007
Program

3

2007

I

VENITURI TOTAL
A. VENITURI CURENTE
Venituri fiscale
Venituri nefiscale
B. VENITURII PROPRII

569,10
554,10
549,60
4,50
21,60

din care:

Impozite si taxe pe proprietate

21,60

din care:

a)-Impozit pe clădiri persoane fizice
b)-Impozit pe teren
c)-Taxe judiciare de timbru
d)-Taxe asupra mijloacelor de transport
e)-alte impozite şi taxe
Venituri din proprietate

2,00
14,50
0,50
2,00
2,60
2,00

din care :

a)venituri din concesiuni şi închirieri
C. Cote defalcate din imp. pe venit

2,00
8,00

II.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT
din care:

520,00

A. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

396,00

din care:

a) Sume defalcate din TVA pt.ajutoare sociale,încălzire şi drepturile

asistenţiilor personali
32,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pt .drumurile
judeţene şi comunale
300,00
c) Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale 64,00
B. Sume alocate de Consiliul Judeţean pt.echilibrarea
bugetelor locale
124,00
III. Subvenţii primite de la alte administraţii (AJOFM)
15,00

Bătrâna la 14 februarie 2007
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Pascotesc Viorel

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Bistrian Samuil

ANEXA Nr.2
la Hotărârea
Nr.
2 / 2007
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI BĂTRÂNA
PE ANUL 2007
DETALIEREA PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE A CHELTUIELILOR
DENUMIREA INDICATORULUI

-mii lei –
Program
2007
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I.CHELTUIELI TOTAL
A.CHELTUIELI CURENTE

569,10
567,00

CHELTUIELI DE PERSONAL
BUNURI SI SERVICII
TRANSFERURI
B.CHELTUIELI DE CAPITAL
CHELTUIELI PE ACTIVITATI
II.SERVICII PUBLICE GENERALE
AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
Cheltuieli total
Cheltuieli curente

228,00
319,00
20,00
2,10

din care:

din care:

Cheltuieli de personal

216,10
213,00
201,00

din care:

-cheltuieli cu salariile

162,50

din care:

-salarii de bază
-spor de vechime
-fond de premii
-alte dr. salariale(ind.consilieri)
-dr .salariale pt .convenţii civile
C.A.S.
Somaj
Fond de sănătate
Fond pentru accidente de muncă
Contrib pt.concedii şi ind.
Fond ganant.pt plata creanţelor salariale
Bunuri şi servicii
din care:

-încălzire şi iluminat
-postă telefon
-materiale pt.curăţenie
-materiale şi prestări de servicii
-alte bunuri şi servicii
-deplasari
-calificare si perfec.prof
Cheltuieli de capital
din care:

-maşini echipamente şi mij.de transport

130,00
10,50
2,00
18,00
2,00
25,00
3,00
8,00
0,60
1,50
0,40
13,00
3,00
4,00
0,10
1,00
1,00
2,90
1,00
2,10
2,10

-02DENUMIREA
INDICATORULUI

-mii leiProgram
2007

III .CHELTUIELI PENTRU CULTURĂ ,RECREERE ŞI RELIGIE
Cheltuieli total
1,00
Cheltuieli curente
1,00
din care:

-bunuri şi servicii

1,00

-reparaţii curente

1,00

din care:

IV.CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
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Cheltuieli total
Cheltuieli de personal
Transferuri

47,00
27,00
20,00

din care:

-ajutoare sociale
-ajutoare pt .încălzire
-transferuri de la alte instituţii

4,00
1,00
15,00

V.SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
Cheltuieli total
Cheltuieli curente

5,00
5,00

din care:

-bunuri şi servicii

5,00

din care:

-iluminat
VI.ACTIUNI ECONOMICE , TRANSPORTURI
Cheltuieli total

5,00
300,00

din care:

-bunuri şi servicii

300,00

-reparaţii curente

300,00

din care:

Bătrâna la 14 februarie 2007
PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
Pascotesc Viorel

CONTRASEMNEAZA,
Secretar
Bistrian Samuil

ANEXA Nr.3
la Hotărârea
nr. 2 /2007

PROGRAMUL
obiectivelor de investiţii şi a altor cheltuieli asimilate acestora finanţate din
bugetul local ,aprobate din bugetului local pe anul 2007
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Nr.
crt.

Denumirea
obiectivului
Achiziţionare
autoutilitară

Valoarea
totală
30.000 lei

1

Capitolul

Din care :
prevederi 2007

Autorităţi
2.100 lei
publice şi
acţiuni externe

Bătrâna la 14 februarie 2007

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Pascotesc Viorel

CONTRASEMNEAZA,
Secretar
Bistrian Samuil
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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 .
Data 09 februarie 2007
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR

Herciu Radu
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