ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA GURASADA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA

Nr.

1

/2012

privind aprobarea bugetului local al Consiliului local
al comunei Gurasada pe anul 2012.
Consiliul local al comunei GURASADA
Judeţul Hunedoara
Analizând raportul prezentat de primarului comunei d-l ing. Silviu Nan prin care se
propune aprobarea bugetului local al Consiliului local al comunei Gurasada pe anul 2012,
existenţa referatul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului şi
avizul comisiei de specialitate a consiliului local.
În conformitate cu prevederile art.3,art.5 art.19 alin.1 lit.”a”,art.20 şi ale Cap. III ,din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare , precum şi a Legii nr.293/2011 privind bugetului de stat pe anul 2012.
Ţinând cont de adresa nr.689/2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice , prin
care se comunică sumele alocate bugetului local, precum şi a Hotărârilor nr. 13-14 /
2012 ale Consiliului judeţean Hunedoara, cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ
teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul
2012 şi aprobarea repartizării pe UAT a sumelor defalcate din TVA şi a sumelor din cota
de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală , pe anul
2012.
În temeiul dispoziţiilor art.27, art.36 alin.2. lit. ”b” coroborat cu alin.4. lit.”a” , ale
art.45 alin.1 , precum şi ale art.115 alin.1. lit.”b” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată ,cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Bugetul comunei Gurasada pe anul 2012 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, pe total al comunei Gurasada pe anul 2012, se aprobă la
venituri în sumă de 1573,00 mii lei, din care venituri proprii 714,00 mii lei
mii lei, iar la cheltuieli , în sumă de 1865,91 mii lei, diferenţa mai mare la cheltuieli în
sumă de 292,91 mii lei, reprezintă o parte din excedentul la sfârşitul anului 2011.
Veniturile bugetului local sunt detaliate în anexa nr.1.
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Defalcarea cheltuielilor pe capitole, subcapitole , titluri clasificaţiei bugetare este
prevăzută în anexa nr.2.
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 impozitului pe venit ;
- sume defalcate din TVA;
- subvenţii primite din bugetul de stat;
CAPITOLUL I
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
A.VENITURI
Art.4.-Veniturile bugetului local al comunei Gurasada pe anul 2012 la secţiunea de
funcţionare sunt în sumă de 1340,00mii lei, care se prezintă astfel:
- mii lei VENITURI -TOTAL
1340,00
din care:

I -Venituri curente

1334,00

din care

A -venituri fiscale

1546,00

din care:

1) Impozit pe venit de la persoane juridice
5,00
2) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit ,
din care:
454,00
-cote defalcate din impozitul pe venit 116,00
-sume alocate de la Consiliul Judeţean pentru
echilibrarea bugetelor locale
338,00
3) Impozite şi taxe pe proprietate
166,00
din care :

-impozite pe clădiri
-Impozite pe terenuri
4) Sume defalcate din TVA

72,00
94,00
853,00

din care :

-Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate total
417,00
-Sume defalcate din TVA pentru drumuri
200,00
-Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor
locale în sumă de
236,00
5) Taxe pe servicii specifice
1,00
6)Taxe pentru utilizarea bunurilor
56,00
din care:

-taxe asupra mij. de transport
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56,00

7)Alte impozite şi taxe fiscale

11,00

din care :

-alte impozite şi taxe
B.Venituri nefiscale

11,00
-212,00

din care:

1)Venituri pe proprietate

8,00

din care :

-venituri din concesiuni şi închirieri
2)Venituri din vânzări de bunuri şi servicii

8,00
-220,00

din care :

-venituri din amenzi,penalităţi şi confiscări
C. Transferuri voluntare,altele decât subvenţiile

13,00
-233,00

din care :

1)Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare
-233,00
D. Subvenţii de la bugetul de stat
6,00
din care :

-ajutor de încălzire
6,00
B.CHELTUIELI
Art.5.-Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2012 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 2012 la secţiunea funcţionare
este de 1340,90 mii lei şi se prezintă astfel:
- mii lei CHELTUIELI - TOTAL
1340,00
din care :

a}cheltuieli de personal
695,00
b}bunuri şi servicii
521,00
c}dobânzi aferente datoriei publice interne
20,00
d}asistenţă socială
86,00
e}alte cheltuieli
18,00
Art.7.- Cheltuieli pentru „autorităţile publice şi acţiuni externe” , se stabilesc în
suma de 365,00 mii lei
din care:

-cheltuieli de personal
250,00
-bunuri şi servicii
115,00
Art.8.- Cheltuieli pentru „alte servicii publice generale” , se stabilesc în
de 20,00 mii lei
din care:

-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii

15,00
5,00
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suma

Art. 9. Cheltuielile pentru „tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”,se
stabilesc în sumă de 40,00 mii lei
Din care:

-bunuri şi servicii
20,00
-dobânzi aferente datoriei publice interne
20,00
Art.10.-Cheltuielile pentru „protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor” se
stabilesc în sumă de
5,00
din care :

-bunuri şi servicii
5,00
Art.11.-Cheltuieli pentru „învăţământ” se stabilesc în sumă de 370,00 mii lei
din care :

-cheltuieli de personal
310,00 mii lei
-bunuri şi servicii
42,00 mii lei
-alte chletuieli
18,00 mii lei
Art.12.-Cheltuieli pentru „sănătate alte activităţi şi acţiuni satinare”se stabilesc în
sumă de 15,00 mii lei
din care:

-bunuri şi servicii
15,00 mii lei
Art.13.-Cheltuielile pentru „cultură ,recreere şi religie” se stabilesc
în sumă de 113,00 mii lei
din care:

-biblioteci comunale
22,00 mii lei
-cheltuieli de personal
18,00 mii lei
-bunuri şi servicii
4,00 mii lei
-cămine culturale
76,00 mii lei
-cheltuieli pentru bunuri şi servicii
76,00 mii lei
-servicii religioase
15,00 mii lei
-cheltuieli pentru bunuri şi servicii
15.00 mii lei
Art.14.-Cheltuieli pentru „asigurări şi asistenţă socială” ,se
stabilesc în sumă de 173,00 mii lei.
din care:

-cheltuieli de personal
87,00 mii lei
-asistenţă socială
86,00 mii lei
Din total capitol pentru:
-asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 157,00 mii lei
-ajutoare sociale
16,00 mii lei
Art.15.-Cheltuielile pentru „locuinţe ,servicii şi dezvoltare publică” ce se
finanţează din bugetul local se stabilesc în sumă de 81,00 mii lei.
din care:

-iluminat public
75,00 mii lei
-alimentare cu apă
6,00 mii lei
Art.16.-Cheltuieli pentru „protecţia mediului” se stabilesc în sumă de 43,00 mii lei
din care :

-bunuri şi servicii

43,00 mii lei

din care :
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-salubritate
41,00 mii lei
-colectarea tratarea,distrugerea deşeurilor 2,00 mii lei
Art.17.-Cheltuieli pentru „acţiuni generale economice ,comerciale şi de
muncă”, se stabilesc în sumă de 12,00 mii lei
din care.

-bunuri şi servicii

12,00 mii lei ;

din care:

-prevenirea şi comb.inund.şi gheţuri
12,00 mii lei;
Art.18-Cheltuieli pentru „agricultură,silvicultură ,piscicultură şi vânătoare”, se
stabilesc în sumă de 8,00 mii lei
din care:

bunuri şi servicii

8,00

mii lei

din care:

-alte cheltuieli în domeniul agriculturii
8,00 mii lei
Art.19. Cheltuielile pentru „transporturi”,se stabilesc în sumă de 70,00 mii lei
din care:

-alte chlet.în dom transp.

60,00 mii lei

din care:

-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii
-cheltuieli pentru drumuri

15,00 mii lei
45,00 mii lei
10,00 mii lei

din care:

-bunuri şi servicii
10,00 mii lei
Art.20.-Cheltuieli pentru „alte acţiuni economice” se stabilesc în sumă de 25,00
mii lei,

din care:

-bunuri şi servicii

25,00 mii lei

CAPITOLUL II
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
A.VENITURI
Art.21.-Veniturile bugetului local al comunei Gurasada pe anul 2012 la secţiunea
de dezvoltare sunt în sumă de 233,00 mii lei, care se prezintă astfel:
- mii lei VENITURI -TOTAL
233,00
1.Transferuri voluntare,altele decât subvenţiile
233,00
din care:

- vărsăminte din secţiunea de funcţionare

233,00

B.CHELTUIELI
Art.22.-Structura cheltuielilor bugetului local pe anul 2012 la secţiunea dezvoltare
este în sumă totală de 525,91 mii lei ,din care 292,91 mii lei fiind o parte din excedentul
anului 2011 şi se prezintă astfel:
Art.23.-Cheltuieli pentru „Învăţământ” în sumă de 0,18 mii lei
din care:

- proiect cu finanţare din fonduri europene – centru after school 0,18 mii lei
Art.24.-Cheltuieli pentru „Cultură,recreere şi religie ” în sumă de 3,35 mii lei
din care:
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- proiect cu finanţare din fonduri europene –reabilitare,modernizare şi dotare
Cămin Cultural Boiu de Sus 3,35 mii lei
Art.25.-Cheltuieli pentru „Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică” în sumă de 54,00
mii lei, din care:
- iluminat public şi electrificări rurale
54,00 mii lei
Art.26.-Cheltuieli pentru „Transporturi” pe anul 2012 în sumă de 438,38 mii lei
din care:

- proiect cu finanţare din fonduri europene –asfaltare drumuri comunale 246,38
mii lei
- cheltuieli de capital 192,00 mii lei,
din care:

- drumuri şi poduri
190,00 mii lei
- străzi
2,00 mii lei
Art.27.-Cheltuieli pentru „Alte acţiuni economice ” în sumă de 30,00
din care:

- cheltuieli de capital (PUG)
30,00 mii lei
Art.28.-Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri
proprii,respectiv „ păşunea comunală” se propune pe anul 2012 la partea de cheltuieli secţiunea de funcţionare în sumă de 90,00 mii lei , cu un deficit de 90,00 mii lei care se
finanţează din excedentul anului precedent.
Art.29.-Anexele 1,2 şi 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.30.- Pentru anul 2012,potrivit Ordinului comun nr.286/2011 a M.A.I. şi
nr.2987/2011 al M.F.P. se aprobă fondul de salarii în suma totală de 715,00 mii lei pentru
cheltuieli de personal, pentru un număr total de 35,72 posturi, defalcate astfel:
Denumire
Nr.posturi
Fond salarii
a) - Aparatul de specialitate al primarului - total
13
300,00 mii lei
b) - Cultură
1
18,00 mii lei
c)- Învăţământ
13,72
310,00 mii lei
d)- Asistenţă socială
8
87,00 mii lei
Art.31.-Primarul comunei poate propune rectificarea bugetului local ca urmare a
rectificării bugetului de stat, sau a altor modificări în condiţiile legii.
Art.32.-Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei si compartimentul contabilitate.
Art.33-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.
Gurasada la 30 ianuarie 2012
PRESEDINTE DE SEDINTA ,

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar
Bistrian Samuil

Mariş Daniel Viorel

Hotărâre adoptată în data de 30 ianuarie 2012 prin sistem de vot deschis,cu 10 voturi pentru,nici unul împotrivă
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Anexa nr 1
la Hotărârea nr. 1

DENUMIREA
TOTAL

VENITURILE
bugetului local al comunei Gurasada
pe anul 2012
VENITULUI

/2012

PREVEDERI 2012
- mii lei 1573,00

VENITURI

A.SECTIUNEA FUNCTIONARE
Total venituri
Venituri proprii

1340,00
714,00

Venituri curente
I. VENITURI FISCALE
1.Impozit pe venit,profit si castiguri din capital de la persoane fizice
2.Impozite si taxe pe proprietate
3. Sume defalcate din TVA
4.Taxe pe servicii specifice
5.Taxe pt.utilizarea bunurilor,autorizarea utilizarii
bunurilor
6.Alte impozite si taxe fiscale
II. VENITURI NEFISCALE
din care:
1.Venituri din proprietate
2. Venituri din vanzari de bunuri si servicii
3. Amenzi,penalitati si confiscari
4. Transferuri voluntare altele decat subventiile
- varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii
de dezvoltare
III.SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
1.Ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne
B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Total venituri
Venituri proprii
Venituri din valorificarea unor bunuri
- venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
Transferuri voluntare altele decat subventiile
- varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii
de dezvoltare

1334,00
1546,00
459,00
166,00
853,00
1,00
56,00
11,00
-212,00
8,00
-220,00
13,00
-233,00
-233,00
6,00
6,00
233,00
233,00
233,00

Gurasada la 30 ianuarie 2012
PRESEDINTE DE SEDINTA ,

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar
Bistrian Samuil

Mariş Daniel Viorel
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La Hotărârea nr.

1

Anexa.2
/ 2012

CHELTUIELILE
bugetului local pe anul 2012
EXPLICATIE

TOTAL CHELTUIELI
Din care:
-cheltuieli de personal
-cheltuieli pentru bunuri si servicii
-dobanzi aferente datoriei publice interne
-asistenta sociala
- alte cheltuieli
- cheltuieli de capital
- proiecte cu finantare din fonduri europene
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
1.AUTORITATI PUBLICE
-cheltuieli de personal
-cheltuieli pentru bunuri si servicii
2.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
-cheltuieli de personal
-cheltuieli pentru bunuri si servicii
3.TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
INPRUMUTURI
-bunuri si servicii
- dobanzi aferente datoriei publice interne
4.PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIE CONTRA
INCENDIILOR
-cheltuieli pentru bunuri si servicii
5.INVATAMANT
-cheltuieli de personal
-cheltuieli pentru bunuri si servicii
-alte cheltuieli(burse)
6.SANATATE
ALTE INST.SI ACTIUNI SANITARE
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PREVEDERI
2012
- mii lei 1865,91
695,00
521,00
20,00
86,00
18,00
276,00
249,90
1330,00
365,00
250,00
115,00
20,00
15,00
5,00
40,00
20,00
20,00
5,00
5,00
370,00
310,00
42,00
18,00
15,00

-bunuri şi servicii
7.CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
BIBLIOTECA din care:
-cheltuieli de personal
-cheltuieli pentru bunuri si servicii
CAMINE CULTURALE din care:
- cheltuieli pentru bunuri si servicii
SERVICII RELIGIOASE din care:
- cheltuieli pentru bunuri si servicii
8.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
-cheltuieli de personal
-asistenta sociala
din total capitol:
-asistenta sociala in caz de invaliditate
- ajutor social
9.LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
-cheltuieli de personal
-cheltuieli pentru bunuri si servicii

15,00
113,00
22,00
18,00
4,00
76,00
76,00
15,00
15,00
173,00
87,00
86,00
157,00
16,00
81,00
81,00

din care:

- alimentare cu apa
-- iluminat
- alte servicii in domeniul locuintelor
10.PROTECTIA MEDIULUI-bunuri si servicii
din care;
-salubritate
-Colectarea ,tratarea ,distrugerea deseurilor
11.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE
,COMERCIALE SI DE MUNCA
PREVENIRE SI COMBATERE INUNDATI SI GHETURI–

6,00
75,00
43,00
41,00
2,00
12,00
12,00

- cheltuieli pentru bunuri si servicii
12.AGRICULTURA ,SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARE

8,00

ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII –

cheltuieli pentru bunuri si servicii
13.TRANSPORTURI
DRUMURI SI PODURI
- bunuri si servicii
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL
TRANSPORTULUI din care :

8,00
70,00
10,00
60,00
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- cheltuieli de personal
-cheltuieli pentru bunuri si servicii
14.ALTE ACTIUNI ECONOMICE din care:
- bunuri si servicii
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL CHELTUIELI
1. INVATAMANT
-proiect cu finantare din fonduri europene –centrul afterschool

15,00
45,00
25,00
25,00
525,91
0,18
0,18

2.CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
-proiect cu finantare din fonduri europene –
reabilitare,modernizare si dotare Camin cultural Boiu de
Sus

3,35
3,35

3.LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
-iluminat public si electrificari rurale
4.TRANSPORTURI
- proiect cu finantare din fonduri europene -asfaltare drumuri
comunale
-cheltuieli de capital
- drumuri si poduri
- strazi
5.ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- cheltuieli de capital –plan urbanistic general

54,00
54,00
438,38
246,38
192,00
190,00
2,00
30,00
30,00
Gurasada la 30 ianuarie 2012

PRESEDINTE DE SEDINTA ,

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar
Bistrian Samuil

Mariş Daniel Viorel
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ANEXA 3
La Hotărârea nr. 1
/2012

PROGRAMUL
obiectivelor de investiţii si a altor cheltuieli
asimilate acestora ,finanţat din bugetul local
pe anul 2012

- mii lei DENUMIREA OBIECTIVULUI SI A
ALTOR CHELTUIELI DE
INVESTIŢII
Centru After - school
Proiect finanţat din fonduri europene
Reabilitare ,modernizare si dotare
Cămin Cultural Boiu de Sus
Proiect finanţat din fonduri europene
Modernizare iluminat public

U.M.

Asfaltare drumuri comunale
Proiect cu finanţare din fonduri
europene
Asfaltare drumuri comunale
Modernizare străzi comuna Gurasada
Plan urbanistic general

1

TOTAL

DIN CARE
VALOARE
FINANŢAT
TOTALĂ
ÎN 2012
1025,42
0, 18

1

684,68

3,35

1

383,17

54 ,00

1

11478,29

246,38

1
1
1

300,00
2,00
200,00

190,00
2,00
30,00

14073,56

525,91

Gurasada la 30 ianuarie 2012
PRESEDINTE DE SEDINTA ,

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar
Bistrian Samuil

Mariş Daniel Viorel
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