ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR .1 / 2011
==============================
privind aprobarea bugetului local al comunei Sarmizegetusa pe anul 2011
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA ,JUDETUL
HUNEDOARA;
Având in vedere propunerile cuprinse in raportul Primarului comunei
Sarmizegetusa ;
In temeiul art.5 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare ,ale Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286
/2010, Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr.2/2011, 3/2011 şi adresa D.G.F.P
Hunedoara nr.950/2011 precum şi ale art.27,art.36 alin.4 lit.”a”,art.45 alin.1 ,alin 2 lit.”
a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Bugetul local al comunei Sarmizegetusa pe anul 2011cuprinde
resursele financiare la dispoziţia comunei pentru finanţarea autorităţilor şi serviciilor
publice locale precum şi pentru realizarea unor lucrări economice şi social culturale de
interes local.
Art.2 - Bugetul local pe anul 2011 se stabileşte la venituri in suma de 2.185,5
mii lei, iar la cheltuieli in sumă de 2.185,5 mii lei.
Art.3 – Resursele financiare ale bugetului local se constituie din impozitele şi
taxele de la persoanele fizice şi juridice stabilite în condiţiile legii, sume defalcate din
TVA, cote şi sume defalcate din impozitul pe venit , subventii primite de la bugetul de
stat .
Art.4 – Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2011 in sumă de mii lei se
prezintă astfel:
- mii leiVENITURI TOTAL
2.185,5
Din care:
A.Sectiunea de functionare:
1.023,5
Venituri proprii
din acestea:
1. Venituri curente :
a)-venituri fiscale

2.185,5
- 2.139

-Sume defalcate din TVA
- Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
-Taxe si impozite (cladiri, teren, mijloc de transport)
2..Subventii
- 46.50
B.Sectiunea de dezvoltare:
1.162

-

989
- 1.000
150

Art.5 Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2011 reprezintă limita
maximă care nu poate fi depăşită, iar modificarea lor se face în condiţiile legii.
Achiziţionarea de bunuri şi servicii se va face numai în limita creditelor bugetare
aprobate cu respectarea legalităţii.
Art.6 - Structura cheltuielilor bugetului local pe anul 2011 se prezintă astfel:
-mii lei CHELTUIELI TOTAL
2.185,5
Din care:
A.Sectiunea de functionare:
1.023,5
Cheltuieli curente
-1.023,5
din acestea:
a) cheltuieli de personal
- 627,60
b) cheltuieli bunuri şi servicii
- 346,90
d) cheltuieli cu asistenţa socială /ajutoare in numerar
- 24
e) alte cheltuieli - burse elevi
- 25,00
B.Sectiunea de dezvoltare:
1.162
1 Cheltuieli de capital
1.106
2. Leasing microbuz
36
3. Cheltuieli de proiectare pentru elaborare SF
20
Art.7 – Cheltuielile pentru servicii publice generale se stabilesc în sumă de
337,5 mii lei din care:
- cheltuieli de personal 208 ,00 mii lei, cheltuieli materiale 129,5 mii lei ;
Art.8 – Cheltuielile social-culturale ce se finanţează din bugetul local se
stabilesc în sumă de 469,4 mii lei din care:
- 268,3 mii lei –învăţământ (cheltuieli de personal ,cheltuieli materiale, burse şcolare,
cheltuieli investitii)
- 40 mii lei- sanatate(transferuri curente);
- 29 mii lei – cultură(cheltuieli de personal biblioteca, cheltuieli materiale, întreţinere
zone verzi, alte acţiuni privind cultura)
- 132,10 mii lei – asistenţă socială(cheltuieli de personal ,ajutoare sociale- incalzire,
indemnizaţii asistenţi personali)
Art.10 -Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică ce se finanţează din
buget se stabilesc in sumă de 115 mii lei după cum urmează:
- 69,00 mii lei- Iluminat public şi electrificări rurale (cheltuieli materiale)
- 46 mii lei- Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
(cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale)
Art.11 –Cheltuielile pentru acţiunile economice se stabilesc în sumă de 101,60
mii lei din care:
- 100 mii lei -Drumuri şi poduri (cheltuieli materiale, cheltuieli investitii);

-

1,6 mii lei – late actiuni economice ;
Art.14 – Primarul comunei poate prezenta consiliului local propuneri de
rectificare a bugetului local pe anul 2011 ca urmare a rectificării bugetului de stat sau din
alte motive justificative.
Art.15 - Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.16- Prezenta se poate contesta conform Legii 554/2004 la Tribunalul
Hunedoara.
Art. 17- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului
Hunedoara,Primarului Counei Sarmizegetusa şi inspectorului Primariei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ,
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