JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLĂDENI
HOTĂRÂREA NR.____ din ______________.2011
Privind aprobarea bugetului local al com.Vlădeni, jud.Botoşani pentru anul 2011

Consiliul local al comunei Vlădeni, jud.Botoşani, întrunit în sedinta ordinarã din data de 09.02.2011
Având în vedere proiectul de hotãrâre initiat de Primarul comunei Vlădeni,
Vãzând raportul de specialitate întocmit de compartimentul buget finanţe contabilitate, si al comisiei de
specialitate a Consiliului Local;
In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale,
În conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 – legea bugetului de stat pe anul 2011
În baza HCJ Botoşani nr.1/2011 şi Decizia nr. 3 a D.G.F.P.J Botoşani,
În conformitate cu dispoziţiile Legii 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,
În conformitate cu prevederile art. 36, al.(4) lit.b din Legea 215/2001 republicată,
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1)şi al.(2) din Legea 215/2001 republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

CAPITOLUL I.
APROBAREA BUGETULUI LOCAL.
Art. 1 Se aprobă bugetul local al com.Vlădeni, jud.Botoşani pentru anul 2011 care cuprinde la venituri
suma de 3564,5 mii lei şi la cheltuieli suma de 3714,5 mii lei.
Echilibrarea bugetului local pentru anul 2011 se va face din fondul de rulment al anului 2010 cu suma de
150,0 mii lei.
Art. 2 Bugetul local al comunei Vlădeni, jud.Botoşani cuprinde resursele financiare locale mobilizate la
dispoziţia C.L. Vlădeni şi repartizarea acestor destinaţii în vederea realizării şi finanţării acţiunilor şi activităţilor
locale, precum şi pentru funcţionarea autorităţii publice locale.
Art. 3 Evaluarea veniturilor bugetului local pentru anul 2011 a fost realizată pe baza debitelor curente şi
restanţe din impozite şi taxe datorate de către plătitori, persoane fizice şi juridice, de pe raza com.Vlădeni,
a
cotelor defalcate din impozitele pe salarii, sume defalcate din TVA , sume defalcate din impozitul pe venit
repartizate de Consiliul Judeţean Botoşani pentru echilibrarea bugetului local.
Art. 4

1)

Sinteza bugetului local pentru anul 2011 detaliată pe capitole şi subcapitole,

titluri şi articole, precum şi alineate după caz, este prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
2) Sinteza cheltuielilor bugetului local pentru anul 2011 cu detalierea pe articole de cheltuieli şi alineate,
după caz, este prevăută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

CAPITOLUL II.
STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL.
Art. 5
1) Constituirea resurselor financiare ale bugetului local se face pe baza impozitelor , taxelor, contribuţiilor
şi veniturilor nefiscale prelevate 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. 6 Veniturile bugetului local pentru anul 2011 sunt în sumă de 3564,5 mii lei, după cum urmează:
VENITURI TOTALE......................................3564,5 mii lei
1)

Venituri proprii.................................921,5 mii lei.

Din care:
1. Venituri curente..................................3498,5 mii lei
Venituri fiscale............................................... 3446,0 mii lei
Impozite şi taxe pe proprietate ...................... 236,2 mii lei
Taxe pentru folosirea terenurilor................... 178,2 mii lei
Impozite pe clădiri............................................ 58,0 mii lei
Taxe eliberări licenţe....................................... 14,0 mii lei
Taxe mijloace de transport.............................. 60,2 mii lei
Impozit teren extravilan.................................. 131,0 miilei
Vânzări de bunuri şi servicii............................

43,5 mii lei

Din care:
Venituri din amenzi........................................... 34,0 mii lei
La venituri:
Sume defalcate din TVA ...................................... 2577,0 mii lei
-

sume din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate........1710,0mii lei

-

sume din TVA pentru drumuri.............................70,0 mii lei

-

sume din TVA pentru echilibrarea bugetului local ..................797,0 mii lei

COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT...............443,0 mii lei, din care:
-

cote defalcate din impozitul pe venit.....................123,0 mii lei

sume alocate de Consiliul Judeţean Botoşani pentru echilibrarea bugetelor
locale......................................................................320,0mii lei
-

subvenţii pentru încălzirea locuinţei cu lemne.............66,0 mii lei

CAPITOLUL III.
REGIMUL STRUCTURA ŞI DESTINAŢIA CHELTUIELILOR.
Art. 7
1)

Cheltuieli prevăzute în bugetul local pentru anul 2011 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. 8 În structura economică, cheltuielile pentru anul 2011 se prezintă astfel:
1. CHELTUIELI TOTALE..................3714,5 mii lei din care:
1)

Cheltuieli curente..............................3264,5 mii lei
1.
2.
3.
4.
5.

cheltuieli de personal...................... ..2224,36mii lei
cheltuieli materiale şi servicii...............831,24 mii lei
transferuri curente.................................13,2 mii lei
asistenţă socială.....................................86,7 mii lei
burse.........................................................9,0 mii lei

2)

Cheltuieli de capital.......................... 450,0mii lei

3)

Rezervă bugetară.................................100,0 mii lei

Art. 9 Cheltuieli pentru autorităţi executive ce se finanţează din bugetul comunei pentru anul 2011 se stabilesc în
sumă de 405,42 mii lei din care:
1)

Cheltuieli curente.............................. 405,42 mii lei

a)

cheltuieli de persoanl......................

287,95 mii lei

b)

cheltuieli materiale..........................

104,27 mii lei

Art. 10 Alte servicii publice generale se stabilesc în sumă de100,0 mii lei
-

fond de rezervă..................................................................100,0 mii lei.

Art.11 Învăţământul se finanţează din bugetul local cu suma de ...........1848,0 mii lei din care:
1)

Cheltuieli curente....................1748,0 mii lei

a)

cheltuieli de persoanl...............1515,0 mii lei

b)

cheltuieli materiale...................224,0mii lei

c)

burse şcolare.................................9,0 mii lei

2) Cheltuieli de capital......................100,0 mii lei
Art. 12. Activitatea de cultură şi religie se finanţează din bugetul comunei în anul 2011 cu suma de 63,38 mii
lei din care:
1. Cheltuieli curente...............................63,38 mii lei
a)

cheltuieli de personal..........................28,38 mii lei

b)

cheltuieli materiale..............................35,0 mii lei pentru alte servicii în

domeniul culturii, recreerii şi religiei din care pentru culte suma de 44,41mii lei.
Art.13 Asigurări şi asistenţă socială se finanţează cu suma de 332,24 mii lei din care:
Cheltuieli curente.......................332,24 mii lei
Cheltuieli de personal.................245,54 mii lei
Ajutoare sociale ......................... 86,7 mii lei
Art. 14 Servicii şi dezvoltare publică se finanţeză cu suma de 226,96mii lei din care:
1)

Cheltuieli curente......................226,96 mii lei

- cheltuieli de personal....................27,96 mii lei
cheltuieli materiale.......................199,0 mii lei din care pentru iluminatul public 99,0 mii lei şi servicii de
salubrizare 100,0 mii lei .
Art. 15 Transporturile se finanţează la activitatea de drumuri şi poduri în anul
2011 cu suma de .....................648,12 mii lei din care:
1) Cheltuieli curente........................298,12 mii lei
- cheltuieli de personal......................39,15 mii lei
- cheltuieli materiale............ ............258,97mii lei
- cheltuieli de capital.........................350,0 mii lei
Art.16 Cheltuieli pentru protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor, paza
bunurilor, se finanţează din bugetul local cu suma de 90,38 mii lei
1. cheltuieli curente...........................90,38 mii lei din care:
a)

cheltuieli personal...........................80,38 mii lei

b)

cheltuieli materiale...........................10,0 mii lei

CAPITOLUL IV. ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI EXTRABUGETARE
Art. 17 Venituri din închiriere cămine culturale.....................1,0 mii lei
Art.18 Cheltuieli materiale pentru cămine culturale............ 1,0 mii lei
CAPITOLUL V. FOND DE RULMENT
Art. 19 Cheltuieli de capital pentru învăţământ pentru înlocuirea centralelor termice cu suma de 100,0 mii lei
Art. 20 Diferenţa în sumă de 50,0 mii lei pentru reparaţie capitală la drumul comunal DC 55A .
CAPITOLUL V DISPOZIŢII GENERALE:
Art. 21 (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. 22 (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. 23 Prezenta hotărâre se completează cu prevederile legale în vigoare la execuţia bugetelor locale.
Art. 24 Primarul com.Vlădeni, jud.Botoşani va duce la îndeplnire prevederile prezentei hotărâri.
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