ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BALTENI
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR. 6/2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

avand in vedere Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2011 privind bugetul de stat pe anul 2011;
avand in vedere adresa nr. 914/31.01.2011 emisa de Consiliul judetean si adresa nr.
2295/31.01.2011 emisa de Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui prin care ni se comunica sumele
alocate ;
avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ;
In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a si art. 45 ( 1) din Legea
nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala , republicata .
Consiliul local al comunei Balteni , judetul Vaslui ;

HOTARASTE :

Art. 1. – Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2011 in suma totala de
1.262.500 lei la partea de venituri si 1.219.644 lei la partea de cheltuieli, excedent in suma de 42.856 lei .
Art. 2. – Veniturile bugetului pe anul 2011 se constituie din venituri fiscale in suma de
1.095.000 lei , venituri nefiscale in suma 13.500 lei , venituri din capital 4.000 lei si subventii in suma
de 150.000 lei. .
In cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale se compun din sume impozitul pe venit,
profit si cistig 3.000 lei, cote defalcate din impozitul pe venit in suma de 40.000 lei si sume alocate de
consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 141.000 lei, deasemeni impozite si taxe pe
proprietate in suma de 97.000 lei, acestea fiind formate din impozit pe cladiri persoane fizice 10.000 lei

si persoane juridice 15.000 lei, impozit pe teren persoane fizice 20.000 lei si juridice 2.000 lei iar in
extravilan 35.000 lei, alte impozite si taxe pe proprietate 15.000 lei. Tot din venituri fiscale mai fac
parte si sumele defalcate din TVA in suma de 799.000 lei acestea fiind compuse din sume defalcate
din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 463.000 lei, sume defalcate din TVA pentru
drumuri 15.000 lei si sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 321.000 lei, taxe pe
activitati specifice 6000 lei, taxe pentru utilizarea bunurilor sau desfasurarea de activitati 2.000 lei, si
taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice si juridice in suma de 7.000 lei( 4.000 lei persoane
fizice si 3.000 lei persoane juridice).
Veniturile nefiscale in suma de 13.500 lei se compun din : venituri din concesiuni si
inchirieri 4.500 lei, venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata si imputatii 1.000 lei , venituri din
amenzi si alte sanctiuni aplicate de dispozitii legale 8.000 lei si venituri din capital 4.000 lei.
Subventii pentru ajutor incalzire 148.000 lei, programul mere in scoli 2.000 lei.
Art. 3. – Incasarea impozitelor si taxelor locale si a celorlalte venituri ale bugetului local
pe anul 2011 se va efectua in conformitate cu prevederile din actele normative care au ca obiect de
reglementare aceste surse financiare .
Art. 4. – In structura economica cheltuielile bugetului local pe anul 2011 se repartizeaza
astfel :
- cheltuieli totale

1.219.644 lei

- cheltuieli de personal

587.000 lei

- cheltuieli materiale

324.247 lei;

- cheltuieli materiale cu destinatia cheltuieli de personal 68.597 lei
- transferuri
-chelt pt .burse
-investitii

170.800 lei
7.000 lei
62.000 lei

Cheltuielile bugetului local pe anul 2011 nu pot fi depasite iar modificarea lor se va face
in conditiile legii .
Art. 5. – Cheltuielile pentru autoritatile publice se stabilesc in suma de 268.347 lei , din
care cheltuieli de personal 146.850 lei , cheltuieli materiale 67.000 lei, cheltuieli materiale cu destinatia
cheltuieli de personal 54.497 lei.
Cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala sunt in suma de 52.849 lei din
care cheltuieli de personal paza 23.023 lei ,urgenta 7.919 lei, cheltuieli materiale 11.407 lei, cheltuieli
materiale cu destinatia cheltuieli de personal 10.500 lei .

Art. 6 .– Cheltuielile pentru invatamant sunt in suma de 437.644 lei, din care cheltuieli
de personal 365.144 lei , cheltuieli materiale 63.500 lei , burse 7.000 lei si investitii 2.000 lei.
Art. 7. – Cheltuielile pentru cultura se stabilesc in suma de 35.204 lei , din care cheltuieli
de personal 10.264 lei si cheltuieli materiale in suma de 21.340 lei, cheltuieli materiale cu destinatia
cheltuieli de personal 3.600 lei.
Art. 8. – Cheltuielile pentru asistenta sociala se stabilesc in suma de 204.600 lei din care
pentru cheltuieli de personal 33.800 lei si ajutoare de caldura si indemnizatii pers cu handicap in suma
de 170.800 lei(din care 148.000 lei ajutor incalzire, 13.000 lei ajutor incalzire beneficiari ajutor social,
1.600 lei ajutor deces beneficiari ajutor social, 8.200 lei indemnizatii pers cu handicap).
Art. 9. – Cheltuieli pentru servicii si dezvoltare publica locuinte se stabilesc in suma de
90.000 lei din care pentru iluminat public 30.000, investitii iluminat public 15.000 lei si investitii
alimentare cu apa (transversari) 45.000 lei.
Art.10.- Cheltuieli pentru protectia mediului 11.000 lei pentru salubritate
Art.11.- Cheltuielile pentru transport si telecomunicatii , drumuri si poduri se stabilesc in
suma de 120.000 lei, cheltuieli materiale ( conf. dale pt santuri, procurare material pietros drumuri)
Art.12 Se aproba din fondul rulment pentru finantare pentru dezvoltare-investitii
cheltuielile in suma 101.714 lei pentru urmatoarele activitati :

.-adm publica 40.000 lei chelt pt. investitii (intocmire PUG),
-servicii si dezvoltare 25.000 lei investitii (10.000 lei iluminat public, 15.000 lei parc
de joaca),

-drumuri,transporturi si comunicatii 36.714
lei
investitii (studii de
fezabilitate, studii topo acesari fond neramburs proiect integrat 20.000 lei, reabilitare drumuri
comunale, satesti 16.709) .
Art.13 .-La autofinantate veniturile sunt in suma de 5.500 lei si cheltuieli in suma
de 12.214 lei, diferenta de suma provine din anii anteriori.
Art.14.- Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotariri va raspunde Primarul
Comunei Balteni.
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