ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA GURASADA
CONSILIUL LOCAL

H 0 T A R A R E A Nr.

1

/2008

privind aprobarea bugetului local al Consiliului local
al comunei Gurasada pe anul 2008.
Consiliul local al comunei GURASADA
Judeţul Hunedoara
Analizând raportul prezentat de primarului comunei prin care se propune aprobarea
bugetului local al Consiliului local al comunei Gurasada pe anul 2008, referatul
compartimentului de resort şi avizul comisiei de specialitate.
In conformitate cu prevederile art.3,art.5 art.19 alin.1 lit.”a”,art.20 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale ,a Legii nr.388 /2007, privind bugetului de
stat pe anul 2008 .
Ţinând cont de adresa nr.384/2008 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice , prin
care se comunică sumele alocate bugetului local precum şi adresa nr. 156/2008 a
Consiliului Judeţean Hunedoara prin care se comunică sumele alocate bugetului local prin
Hotărârile nr. 1 şi nr.2 /2008 ale Consiliului judeţean Hunedoara.
In temeiul dispoziţiilor art.27, art.36 alin.2. lit ”b” , ale alin.4. lit.”a” , ale art.46
alin.1. , precum şi ale art.115 alin.1. lit.”b” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată ;
H O T Ă R Â Ş T E:
Art.1.-Bugetul comunei Gurasada pe anul 2008 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 Gurasada pe anul 2008, se aprobă la venituri în
sumă de 1689 mii lei, din care venituri proprii _800 mii lei
mii lei, iar la cheltuieli ,în sumă de 1689 mii lei.
Veniturile bugetului local sunt detaliate în anexa nr.1.
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 şi subvenţii
primite din bugetul de stat .
Art.4.-Veniturile bugetului local al comunei Gurasada pe anul 2008 sunt în sumă
de _1689 mii lei, care se prezintă astfel:
VENITURI

-TOTAL

- MII LEI1689

din care:

I -Venituri curente

1684

din care

A .-venituri fiscale

1662

din care:

1)Impozit pe veniturile din transf. proprietăţilor imobiliare de
capital de la persoane fizice
7
2) Impozit pe venit profit,şi câştiguri din capital 576
din care :

-cote defalcate din impozitul pe venit
76
-sume alocate de la Consiliul Judeţean pentru
echilibrarea bugetelor locale
500
3)Impozite şi taxe pe proprietate

133

din care :

-impozite pe clădiri
-Impozite pe terenuri
-Taxe judiciare de timbru
4) Sume defalcate din TVA

42
81
10
885

din care :

-Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate total

485

din care:

-finanţarea chelt. de personal în instit. de învăţ.
320
- Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale în sumă de
-Sume defalcate din TVA pentru drumurile comunale în sumă de
5.Taxe pentru utilizarea bunurilor

41

din care:

-taxe asupra mij de transport
-Taxe şi tarife pentru eliberarea licenţelor şi
autorizaţiilor de funcţionare

40
1

300
100

6.Alte impozite şi taxe fiscale

-MII LEI20

din care :

-alte impozite şi taxe
B.Venituri nefiscale

20
22

din care:

1)Venituri pe proprietate

11

din care :

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

11
11

din care :

-venituri din recuperarea chelt.de judecată,
imputaţii şi despăgubiri
-amenzi ,penalităţi şi confiscări
II.Venituri din capital

1
10
1

din care :

-venituri din valof.unor bunuri ale inst.publice
1
III.Subvenţii de la bugetul de stat
4
-sprijin financiar pt.const familiei
3
-trusouri pentru nou născuţi
1
Art.5.-Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2008 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 2008, este în sumă de 1689
mii lei şi se prezintă astfel:
-MII LEI CHELTUIELI - TOTAL
1689
din care:

I. Cheltuieli curente

1248,50

din care :

a}cheltuieli de personal
742
b}bunuri şi servicii
355,50
c}transferuri
5
d)asistenţă socială
131
e)alte cheltuieli
15
II. Active nefinanciare
440,50
Art.7.- Cheltuieli pentru autorităţile publice şi acţiuni externe , se stabilesc în
suma de
456,5 mii lei.
din care:

-cheltuieli de personal
330
-bunuri şi servicii
180
-asistenţă socială
2
-active nefinanciare
6,50
Art.8.-Cheltuielile pentru alte servicii publice generale se
stabilesc în sumă de 17
mii lei

din care :

-cheltuieli de personal
12 mii lei
-cheltuieli pentru bunuri şi servicii
5 mii lei
Art. 9. Cheltuielile pentru transferuri din bugetele locale către bugetul asigurărilor
sociale de sănătate se stabilesc în sumă de
5 mii lei
Art.10.-Cheltuielile pentru protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor se
stabilesc în sumă de
5 mii lei
din care :

-bunuri şi servicii
5 mii lei
Art.11.-Cheltuieli pentru învăţământ se stabilesc în sumă de 392 mii lei
din care :

-cheltuieli de personal
320 mii lei
-bunuri şi servicii
37,5 mii lei
-asistenţă socială
19,50 mii lei
-alte chletuieli
15 mii lei
Art.12.-Cheltuieli pentru sănătate se stabilesc în sumă de 15 mii lei pentru alte
„activităţi şi acţiuni satinare”.
din care:

-bunuri şi servicii
15 mii lei
Art.13.-Cheltuielile pentru cultură ,recreere şi religie se stabilesc
în sumă de 62 mii lei
din care:

-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii

21 mii lei
41 mii lei

din care :

-biblioteci comunale
27 mii lei
-cămine culturale
20 mii lei
-servicii religioase
15 mii lei
Art.14.-Cheltuieli pentru asigurări şi asistenţă socială ,se
stabilesc în sumă de 153,50 mii lei.
din care:

-cheltuieli de personal
-asistenţă socială

44 mii lei
109,50 mii lei

din care :

-asistenţă socială în caz de invaliditate 86 mii lei
-asistenţă socială pt.familie şi copii
4 mii lei
-ajutoare sociale
63,50 mii lei
Art.15.-Cheltuielile pentru locuinţe ,servicii şi dezvoltare publică ce se
finanţează din bugetul local se stabilesc în sumă de 159
mii lei.
din care:

-bunuri si servicii
-active nefinanciare

40 mii lei
119 mii lei

din care:

-alimentare cu apă
-iluminat public

89 mii lei
70 mii lei

Art.16.-Cheltuieli pentru protecţia mediului se stabilesc în sumă de 35 mii lei
din care :

-bunuri şi servicii
-active nefinanciare

20 mii lei
15 mii lei

din care :

-salubritate
20 mii lei
-canalizare şi tratarea apei reziduale 15 mii lei
Art.17.-Cheltuieli pentru acţiuni generale economice ,comerciale şi de muncă se
stabilesc în sumă de 10 mii lei;
din care.

-bunuri şi servicii

10

mii lei ;

din care:

-prevenirea şi comb.inund.şi gheţuri
10 mii lei;
Art.18-Cheltuieli pentru agricultură,silvicultură ,piscicultură şi vânătoare se
stabilesc în sumă de 9
mii lei
din care:

bunuri şi servicii

9

mii lei

din care:

-alte cheltuieli în domeniul agriculturii 9 mii lei
Art.19. Cheltruielile pentru transporturi se stabilesc în sumă de 370 mii lei
din care:

-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii
-active nefinanciare

15 mii lei
55 mii lei
300 mii lei

din care :

-drumuri şi poduri
320 mii lei
-alte chlet.în dom transp.
50 mii lei
Art.20.-Veniturile şi cheltuielile la păşunea comunală se stabilesc în sumă de
5522 lei .Venituri provin din ani precedenţi ,iar cheltuielile vor fi folosite la acelaşi
capitol pentru bunuri şi servicii.
Art.21.-Anexele 1,2 şi 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.22.-Primarul comunei poate propune rectificarea bugetului local ca urmare a
rectificării bugetului de stat ,sau a altor modificări in condiţiile legii.
Art.23.-Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei si compartimentul contabilitate.
Art.24-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 24 ianuarie 2008
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Dehel Lucian

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar
Bistrian Samuil

