ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SLOBOZIA CIORASTI
HOTÃRÂREA NR. 4
Din 10.02.2011
Privind aprobarea bugetului local al comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea,
pe anul 2011
Consiliul Local al comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea, întrunit în sedintã ordinarã în
data de 10.02.2011;
- vãzând expunerea de motive si proiectul de hotãrâre propus de doamna Elena Girneata,
primar , cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea pe anul
2011;
- având raportul compartimentului financiar contabil înregistrat la nr. 356/04.02.2011;
- având avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte a Consiliului Local al comunei Slobozia
Ciorasti;
- vazand adresa D.G.F.P. Vrancea nr. 528/07.01.2011, inregistrata la primaria comunei
Slobozia Ciorasti la nr. 163/17.01.2011 prin care se comunica sumele alocate comunei Slobozia
Ciorasti din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat in conformitate cu prevederile
Ordinului 1539/2238/2006 si a Deciziei nr. 1/03.01.2011 a Directorului Executiv al D.G.F.P. Vrancea;
- vazand adresa Consiliului Judetean Vrancea nr. 512/19.01.2011 inregistrata la primaria
comunei Slobozia Ciorasti la nr. 189/19.01.2011 prin care se comunica sumele repartizate comunei
Slobozia Ciorasti pentru anul 2011 prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 4/2011
reprezentand sume deflacate din TVA echilibrate si cote alocate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale;
- in baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010;
- în baza prevederilor art. art. 1 alin. 2, art. 2, pct. 7, pct. 50- 51, alin. 2-5, art. 3, art. 19 alin. 1
lit. a-b, art. 39 alin. 3-6, art. 41 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile şi completarile ulterioare;
- in temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b , alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a, art. 46, art. 47
, art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5-7 şi art. 117, alin.1, lit. e din Legea 215/2001 privind
administratia publicã localã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
HOTARAŞTE:
Art. 1 . Aprobarea bugetului local al comunei Slobozia Ciorasti conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Prevederile prezentei hotãrâri vor fi duse la îndeplinire de doamna Elena Girneata primar- prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului si vor
fi comunicate persoanelor interesate de secretarul comunei Slobozia Ciorasti.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÃ,
CONSILIER LOCAL,
DUMITRU DUMITRU

ANEXA 1 LA H.C.L. 4 /10.02.2011

CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR,
MIHAELA SAVIN

BUGET LOCAL
VENITURI

03.02.18 - impozit pe veniturile din transferul proprietatilor
6.000
04.02.01 - cote defalcate impozit venit
37.000
04.02.04
- sume alocate de la cons. jud. pentru echilibrarea bug. local
252.000
07.02.01.01
- impozit cladiri pers. fizice
25.000
07.02.01.02
- impozit cladiri pers. juridice
258.000
07.02.02.01
- impozit teren pers. fizice
20.000
07.02.02.02
- impozit teren pers. juridice
6.000
07.02.02.03
- impozit teren extravilan
221.000
07.02.03 - taxa extrajudiciara de timbru
8.000
11.02.02
- sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea chelt.descentralizate 469.000
11.02.06 - sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bug. locale
528.000
16.02.02.01
- taxa asupra mijloacelor de transport – pers. fizice
16.000
16.02.02.02
- taxa asupra mijloacelor de transport – pers. juridice
12.000
16.02.03 - taxe si tarife pentru echilibrarea de licente si autorizatii
1.000 30.02.05 - venituri
din concesiuni si inchirieri
14.000
33.02.08 - venituri din prestari si servicii
40.000
35.02.01 - venituri din amenzi aplicate conform dispozitiilor legale
14.000
36.02.50 - alte venituri
1.000
37.02.01 - donatii si sponsorizari
6.000
42.02.34 - ajutor pentru incalzirea locuintei
20.000

TOTAL VENITURI

1.954.000

CHELTUIELI
51.02 - autoritati publice
51.02.10 - chelt. personal
51.02.20 - bunuri si servicii
54.02 - alte servicii publice generale
54.02.10 - chelt. personal
54.02.20 - bunuri si servicii
65.02 - invatamant
65.02.10 - chelt. personal
65.02.20 - bunuri si servicii
65.02.59 - alte cheltuieli
67.02

- cultura,recreere, religie

a) 67.02.03.07 - camine culturale

544.000
270.000
274.000
37.000
30.000
7.000
399.000
360.000
34.000
5.000
148.000
21.000

67.02.10
67.02.20

- chelt. personal
- bunuri si servicii

16.000
5.000

b) 67.02.05.01 –sport
67.02.20
- bunuri si servicii

17.000
17.000

c) 67.02.06 – servicii religioase
67.02.06.59.12 – sustinere cultelor

110.000
110.000

68.02 - asigurari si asistenta sociala
a) 68.02.05
- asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
68.02.10
- chelt. personal
68.02.57
- indemnizatii pers. cu handicap
b) 68.02.15
- prevenirea excluderii social
68.02.57
- ajutor incalzire
68.02.57 - ajutor caldura
c) 68.02.50
- alte chelt.in domeniul asig. si asistentei sociale
68.02.57
- ajutoare de urgente

177.000
136.000
122.000
14.000
26.000
6.000
20.000
15.000
15.000

70.02 - locuinte, servicii de dezvoltare (iluminat public)
70.02.06 - iluminat public si electrificari rurale
70.02.20 - bunuri si servicii
70.02.05 - alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
71.01.30
- alte active fixe

630.000
30.000
30.000
600.000
600.000

74.02 - protectia mediului
74.02.05 - salubritate si gestiunea deseurilor

62.000
62.000

TOTAL CHELTUIELI

1.997.000

BUGET DIN VENITURI PROPRII:

VENITURI:
30.15.05
- venituri din concesiuni si inchirieri
30.15.09
– venituri din utilizarea pasunilor comunale
33.15.08
- venituri din prestari servicii
TOTAL VENITURI

3.000
500
2.500
6.000

CHELTUIELI:
67.15.03
- servicii culturale
67.15.03.07 - servicii culturale

3.000
3.000

83.15 .03

3.000

– agricultura, sivicultura, piscicultura, vanatoare

83.15.03.30 - bunuri si servicii

3.000
TOTAL CHELT.

6.000

INTOCMIT,
CONTABIL,
CRISTIAN GIANINA

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
DUMITRU DUMITRU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
MIHAELA SAVIN

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SLOBOZIA CIORASTI
PROIECT DE HOTÃRÂRE
Din 10.02.2011
Privind aprobarea bugetului local al comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea,
pe anul 2011
Consiliul Local al comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea, întrunit în sedintã ordinarã în
data de 10.02.2011;
- vãzând expunerea de motive si proiectul de hotãrâre propus de doamna Elena Girneata,
primar , cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea pe anul
2011;
- având raportul compartimentului financiar contabil înregistrat la nr. 356/04.02.2011;
- având avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,
munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte a Consiliului Local al comunei Slobozia
Ciorasti;
- vazand adresa D.G.F.P. Vrancea nr. 528/07.01.2011, inregistrata la primaria comunei
Slobozia Ciorasti la nr. 163/17.01.2011 prin care se comunica sumele alocate comunei Slobozia
Ciorasti din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat in conformitate cu prevederile
Ordinului 1539/2238/2006 si a Deciziei nr. 1/03.01.2011 a Directorului Executiv al D.G.F.P. Vrancea;
- vazand adresa Consiliului Judetean Vrancea nr. 512/19.01.2011 inregistrata la primaria
comunei Slobozia Ciorasti la nr. 189/19.01.2011 prin care se comunica sumele repartizate comunei
Slobozia Ciorasti pentru anul 2011 prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 4/2011
reprezentand sume deflacate din TVA echilibrate si cote alocate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale;
- in baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010;

- în baza prevederilor art. 1 alin. 2, art. 2, pct. 7, pct. 50- 51, alin. 2-5, art. 3, art. 19 alin. 1 lit.
a-b, art. 39 alin. 3-6, art. 41 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile şi completarile ulterioare;
- in temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b , alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a, art. 46, art. 47
, art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5-7 şi art. 117, alin.1, lit. e din Legea 215/2001 privind
administratia publicã localã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

PROPUNE :
Art. 1 . Aprobarea bugetului local al comunei Slobozia Ciorasti conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Prevederile prezentei hotãrâri vor fi duse la îndeplinire de doamna Elena Girneata primar- prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului si vor
fi comunicate persoanelor interesate de secretarul comunei Slobozia Ciorasti.

PRIMAR,

AVIZAT PT. LEGALITATE,
SECRETAR,
MIHAELA SAVIN

ELENA GIRNEATA

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CIORASTI

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de hotãrâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Slobozia
Ciorasti, judetul Vrancea, pe anul 2011
Avand in vedere :
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 ;
- adresa D.G.F.P. Vrancea nr. 528/07.01.2011, inregistrata la primaria comunei
Slobozia Ciorasti la nr. 163/17.01.2011 prin care se comunica sumele alocate comunei
Slobozia Ciorasti din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat in conformitate
cu prevederile Ordinului 1539/2238/2006 si a Deciziei nr. 1/03.01.2011 a Directorului
Executiv al D.G.F.P. Vrancea;
- adresa Consiliului Judetean Vrancea nr. 512/19.01.2011 inregistrata la primaria
comunei Slobozia Ciorasti la nr. 189/19.01.2011 prin care se comunica sumele repartizate
comunei Slobozia Ciorasti pentru anul 2011 prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr.
4/2011 reprezentand sume deflacate din TVA echilibrate si cote alocate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

- prevederile art. 1 alin. 2, art. 2, pct. 7, pct. 50- 51, alin. 2-5, art. 3, art. 19 alin. 1 lit. ab, art. 39 alin. 3-6, art. 41 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile şi completarile ulterioare;
propun Consiliului Local spre dezbatere şi adoptare aprobarea bugetului local al
comunei Slobozia Ciorasti pe anul 2011, in forma prezentata conform anexei la prezentul
proiect de hotarare.

PRIMAR
ELENA GIRNEATA

COMISIA PENTRU ACTIVITÃŢI ECONOMICO-FINANCIARE, MUNCA SI PROTECTIE
SOCIALA, ACTIVITATI SOCIAL CULTURALE, CULTE
AVIZ
AL COMISIEI PENTRU ACTIVITÃŢI ECONOMICO-FINANCIARE, MUNCA SI PROTECTIE
SOCIALA, ACTIVITATI SOCIAL CULTURALE, CULTE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Slobozia
Ciorasti, judetul Vrancea pe anul 2011
Comisia pentru activitãţi economico-financiare, munca si protectie sociala, activitati
social culturale, culte a Consiliului Local al comunei Slobozia Ciorasti, întrunită în şedinţă în
data de
………………………………………, luând în dezbatere proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului local al comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea, pe anul
2011, văzând materialele care stau la baza iniţierii proiectului precum şi dispoziţiile legale
care îl reglementează, constată că acesta este legal/nelegal . Pentru aceste considerente, in
temeiul dispoziţiilor art.54 alin.4 şi 5 din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
comisia acordă:
a v i z f a v o r a b i l/nefavorabil

proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Slobozia Ciorasti,
judetul Vrancea, pe anul 2011 şi propune Consiliului Local să-l dezbată şi să adopte o
hotărâre în forma prezentată/cu urmǎtoarele amendamente:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

PRESEDINTE
Moldoveanu Costica

MEMBRI
Vrabie Elena
Necula Alexandru
Necula Victor

SECRETAR
Iacob Sita

