ROMÂNIA
COMUNA VLADENI
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT
HOTĂRÂRE
Nr. 69/28.01.2020
Privind aprobarea bugetului local al comunei Vlădeni, judeţul Botoşani pentru anul 2020
Consiliul local al comunei Vlădeni, jud.Botoşani, întrunit în sedinta ordinarã din data de
17.02.2020
vãzând raportul de specialitate nr .68/28.01.2020 întocmit de compartimentul
contabilitate taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vlădeni
judeţul Botoşani şi referatul de aprobare nr.67/28.01.2020 întocmit de domnul viceprimar Babei
George-Robert cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei
Vlădeni judeţul Botoşani pentru anul 2020;
având în vedere :
- Decizia nr.1/10.01.2020 a Sefului Administratiei Publice Botosani( Anexele 1-10) ;
- Hotărârea Consiliului Judetean Botosani nr. 2 /15.01.2020, privind repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene
si comunale, pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023 ;
- Hotărârea Consiliului Judetean Botosani nr. 3 /28.01.2020, privind repartizarea sumei
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat pentru anul 2020, pe unităţi
administrativ-teritoriale şi pe destinaţii, precum şi repartiyarea sumelor estimate din cota de 20%
din 18,5% din impozitul pe venit şi cota de 20% din sume defalxcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021-2023,
având în vedere procesul verbal de afişare a proiectului de hotărâre nr, 463 din
28.01.2020,
în temeiul prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020 ;
ţinând cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică,
în conformitate cu prevederile art. 129, alin.(1), alin. (2) lit.b şi alin. (4) litera a) din
O.U.G. nr. 57 din 2019, privind Codul administrativ,
în temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), litera a) din O.U.G. nr. 57 din 2019, privind
Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
CAPITOLUL I.
APROBAREA BUGETULUI LOCAL.
Art. 1. Se aprobă bugetul local al comunei Vlădeni, judeţul Botoşani pentru anul 2019
care cuprinde venituri totale in suma de 6005,25 mii lei şi cheltuieli totale suma de 8653,45
mii lei.
Echilibrarea bugetului local pentru anul 2020 se va face din excedentul anului 2019 cu suma
de 2562,67 mii lei.
Art. 2. Bugetul local al comunei Vlădeni, jud.Botoşani cuprinde resursele financiare
locale mobilizate la dispoziţia C.L. Vlădeni şi repartizarea acestor pe destinaţii în vederea
realizării şi finanţării acţiunilor şi activităţilor locale, precum şi pentru funcţionarea autorităţii
publice locale.
Art. 3. Evaluarea veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2020 a fost estimata
in limita realizarilor din anul 2019, si a adresei nr.II/59 din 10.01.2020 a AJFP Botosani .
CAPITOLUL II.
STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL.
Art. 4.
1) Constituirea resurselor financiare ale bugetului local se face pe baza impozitelor ,
taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale incasate de la persoanele fizice şi juridice de pa
raza com.Vlădeni, cotelor din impzitele pe venit, sume defalcate din TVA.
2) Încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri ale bugetului local
de orice natură şi provenienţă, se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare
,precum şi dispoziţiilor prezentei hotărâri.
Art. 5. Veniturile bugetului local pentru anul 2020 sunt estimate in sumă de 5902.75
mii lei, după cum urmează:
VENITURI TOTALE......................................................................6.354,75 mii lei
Din care:
1) Venituri proprii..................................................................1.049,00 mii lei din care:
- impozite si taxe pe proprietate …………..………………523,40 mii lei;
- impozitul pe venituri din transferuri
de proprietate …………………………………................4,00 mii lei;
- taxe pe utilizarea bunurilor ………………….…………..181,70 mii lei;
- alte impozite şi taxe…………………….… ………………16.70 mii lei;
- Venituri nefiscale……………………………… …………323,20 mii lei;
2) Cote si sume repartizate din impozitul
Pe venit ………………………………………..…………1,147,00 mii lei;
3) Sume defalcate din TVA ....................................................4080,00 mii lei din care:
- sume din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate……………………………….……………..718,00 mii lei;
- sume din TVA pentru echilibrarea
bugetului local ..........................................................................3.162,00 mii lei;
- sume defalcate din TVA pt. drumuri … ……..…………...200,00 mii lei.
4) Subventii ………………………………….........................78,75 mii lei.

CAPITOLUL III.
REGIMUL STRUCTURA ŞI DESTINAŢIA CHELTUIELILOR.
Art. 6 .
1) Cheltuieli prevăzute în bugetul local pentru anul 2020 reprezintă
limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se face în condiţiile legii.
2) Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii precum şi
efectuarea de cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale în limita creditelor
bugetare aprobate.
Art. 7.
În structura economică, cheltuielile pentru anul 2020 se prezintă astfel:
1. CHELTUIELI TOTALE............................... 8,917,42 mii lei din care:
1) Cheltuieli curente............................................. 5,102,45 mii lei din care:
- cheltuieli de personal...................... ………......... 2.499,45 mii lei
- bunuri şi servicii.................................................. 2.119,50 mii lei
- asistenţă socială..................................................... 343,50 mii lei
- burse........................................................................ 35,00 mii lei
- Rezervă bugetară...................................................... 100,00 mii lei
2) Cheltuieli de capital........................................... 3.814,97 mii lei.

-

Art. 8. Cheltuieli pentru autorităţi executive pentru anul 2020 se stabilesc în sumă de
…………………….…… ……………. 1747,80 mii lei din care:
1) Cheltuieli curente........................................... 1.707.80 mii lei si anume:
cheltuieli de persoanl.............................................. 1.333,80 mii lei
cheltuieli cu bunuri si servicii……………..……..
374,00 mii lei
2) cheltuieli de capital……………………….… .
65,00 mii lei.
Art. 9. Alte servicii publice generale se
stabilesc în sumă de ……………………………... 110,00 mii lei din care:
- fond de rezervă.................................................. .
100,00 mii lei;
- bunuri si servicii ……………………………….
10,00 mii lei.
Art.10. Cheltuieli pentru protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor si paza
bunurilor, cu suma de ……………………. 262,50 mii lei

-

1)
2)

1) cheltuieli curente................................................ 174,00 mii lei din care:
cheltuieli personal..............................................
159.00 mii lei
bunuri si servicii………………………………
15,00 mii lei
2) Cheltuieli de capital ……………………….
88,50 mii lei
Art.11. Învăţământul cu suma de ………..……. 484,00 mii lei din care:
Cheltuieli curente....................................... ………… 379,00 mii lei
cheltuieli bunuri si servicii...................................... 301,00 mii lei
burse şcolare............................................................. 40,00 mii lei
asistenta sociala …………………………………… 38,00 mii lei;
Investitii……………………………………………… 105,00 mii lei.

Atr.12. Sanatate cu suma de………………………………… 65,45 mii lei:
cheltuieli salariile ……………………………….. .. ………… 62,45 mii lei;
bunuri si service..………………..…………………. ……….
3,00 mii lei;
Art. 13. Activitatea de cultură şi religie cu suma de............ 779,70 mii lei din care:
a. Cheltuieli curente...................................... ……….. 214,00 mii lei
- cheltuieli de personal............................................... …………. 128,00 mii lei
- bunuri si servicii….................................................... ………… 86,00 mii lei
b. Investitii ………………………………. ………... 565,70 mii lei
Art.14. Asigurări şi asistenţă socială se finanţează cu suma de……… 960,00 mii lei din
care:
Salarii asistenti personali………………….……..…………… 654,50 mii lei
Indemnizaţii personae cu handicap grad I…..………. ………. 305,50 mii lei
-

Art. 15. Locuinte, servicii şi dezvoltare publică se finanţeză cu suma de……. 557,00
mii lei din care:
1) Cheltuieli curente................................................................... 147,00 mii lei
- cheltuieli pentru iluminatul public ………………………………. 128,00 mii lei
- bunuri si servicii ………………………….…..………. …………… 19,00 mii lei
2) Cheltuieli de capital …………………………… ……………… 410,00mii lei.
Art. 16. Protectia mediului se finanţeză cu suma de …. ……………. 257,50 mii lei
servicii de salubrizare ……………………..……….. ……………. 241,00 mii lei
alte bunuri si servicii ………………………. ….…… ………….. 16,50 mii lei
Art. 17. Transporturile se finanteaza cu suma de .........................3.668,47 mii lei din
care:
1) Cheltuieli curente.......................................................................... 1.087,70 mii lei
- cheltuieli de personal.................................................. …………….161,70 mii lei
- cheltuieli bunuri si servicii ..................................................... ……926,00 mii lei
2) Cheltuieli de capital.............................................................. …… 2.580,77 mii lei

-

-

Cheltuieli de capital in suma de …………..…… 3.814,97 mii lei
se folosesc pentru finanţarea urmatoarelelor investiţii
astfel:
Lucrari in continuare in suma de ………………… 2658,70 mii lei:
“Sistemul de supraveghere video stradala com. Vladeni”, jud. Botosani
……………………………… .... …. 30,00 mii lei;
- “Modernizare camin cultural” sat. Brehuiesti, com.Vladeni, jud.
(executie)………………………….…… 565,70 mii lei;
Modernizare Scoala gimnaziala
corp B sat Brehuiesti, com.
jud.Botosani……………………………………………. 47,00 mii lei;
Modernizare grup sanitar Scoala gimnaziala nr.3 Mandresti, com.
…………………………………………… …...52,00 mii lei;
Modernizare grup sanitar Scoala gimnaziala nr.2 Brehuiesti, com.
…………………………………………… …... 6,00 mii lei;

suma de
Botosani
Vladeni,
Vladeni
Vladeni

- Modernizare DC63A si strazi( executie)………………198,00 mii lei;
Asfaltare DC 64A din DC63; Strada nr.307(DS 307) ; Strada nr.209(DS 209) ; Strada
nr.275(DS
275)
;
Strada
nr.273(DS
273)
;
Strada
nr.651(DS651)SAT.Vladeni,com.Vladeni,jud.Botosani; (executie, dirigintare santier,cote
ISC, ……………….35,00 mii lei;
Put de mare adancime, sat Mandresti, com. Vladeni,
jud.Botosani…………………………………………. 75,00 mii lei;
- Asfaltare Strazi –Drumuri satesti in sat Hutani, com. Vladeni,jud.
Botoşani( executie, avize, dirigintare, cote ISC)… .. 1650,00 mii lei.

-

-

Lucrari noi in suma de …………………………….1.156,27 mii lei:
Reactualizare plan urbanistic General(PUG) al com.Vladeni, jud.
Botosani ……………………………………………… 35,00 mii lei;
- Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Vladeni, jud. Botosani
………………………………………………150,00 mii lei
- Achizitionare teren pentru amplasare rezervor apa potabila,
Sat Brehuiesti, com.Vladeni, jud.Botosani…………. 35,00 mii lei;
- Achizitionare servicii privind studiul topographic”Retea alimentare cu apa potabila,
retea canalizare si statie de epurare” in satele Vladeni si Brehuiesti , com. Vladeni, Jud.
Botosani…………….50,00 mii lei;
-

-

-

-

Achizitionare intocmire studiul geotehnic , studio de fezabilitate si consultant pentru
”Retea alimentare cu apa potabila, retea canalizare si statie de epurare” in satele Vladeni
si
Brehuiesti
,
com.
Vladeni,
Jud.
Botosani………………………………………….100,00 mii lei;
Cooperare transfrontaliera pentru servicii de incendiu si descarcerare
(COOPHFIRE)…………………………………………88,50 mii lei.
Asfaltare strazi- Drumuri satesti in sat Brehuiesti, com.Vladeni,jud. Botosani (studiu
topographic,proiect
tehnic,
avize,
executie,
dirigintare,
cote
ISC)…………………………………697,77 ,00 mii lei.
CAPITOLUL IV.
FOND DE RULMENT in suma de
2.562,67 mii lei
se va folosi pentru finantarea cheltuielilor de capital astfel:

“Modernizare camin cultural” sat. Brehuiesti, com.Vladeni, jud. Botosani (executie)
………………………………… 415,67 mii lei;
- Modernizare Scoala gimnaziala
corp B sat Brehuiesti, com. Vladeni,
jud.Botosani……………………………………….… 45,00 mii lei;
- Asfaltare Strazi –Drumuri satesti in sat Hutani, com. Vladeni,jud. Botoşani(studio
topographic,lucrari carte funciara, expertiza tehnica, proiectare, executie, avizze,
dirigintare, cote ISC)………………………………………….. … 1650,00 mii lei;
- Asfaltare DC 64A din DC63; Strada nr.307(DS 307) ; Strada nr.209(DS 209) ; Strada
nr.275(DS
275)
;
Strada
nr.273(DS
273)
;
Strada
nr.651(DS651)SAT.Vladeni,com.Vladeni,jud.Botosani; executie,dirigintare santier,avize,
cote ISC, ……..…...32,00 mii lei;

-

Asfaltare strazi- Drumuri satesti in sat Brehuiesti, com.Vladeni,jud. Botosani (studiu
topographic,proiect
tehnic,
avize,
executie,
dirigintare,
cote
ISC)…………………………………420 ,00 mii lei.

CAPITOLUL V DISPOZIŢII GENERALE:
Art. 18. (1) În conformitate cu dispoziţiile legale, primarul com.Vlădeni, jud.Botoşani
răspunde de realizarea prevederilor bugetului local în care scop, analizează periodic situaţia
financiară şi stabileşte măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea execuţiei bugetului local.
(2) Trimestrial, primarul comunei face informări cu privire la stadiul execuţiei bugetului
cu propuneri de măsuri corespunzătoare.
Art. 19. (1) Şefii instituţiilor şi unităţilor din subordine care primesc finanţări şi sume din
bugetul local vor lua măsuri pentru introducerea unui regim sever de ecomonii şi utilizarea
sumelor numai pentru scopul şi destinaţia pentru care au fost acordate.
(2) Pentru utilizarea fondurilor alocate din bugetul comunei, şefii instituţiilor şi
unităţilor prevăzute la al.1 răspund în faţa consiliului local.
Art. 20. Prezenta hotărâre se completează cu prevederile legale în vigoare la execuţia
bugetelor locale.
Art. 21. Primarul com.Vlădeni, jud.Botoşani va duce la îndeplnire prevederile prezentei
hotărâri.

Inițiator:
Babei George-Robert

