
 

R A P O R T 

Privind prezentarea bugetului local pe anul 2015 

 
          În baza prevederilor  Legea 273/2006 privind finanţele publice locale  

fiecare comună  întocmeşte bugetul local in condiţiile de autonomie potrivit 

legii. 

În anul 2015 categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor 

locale ale comunelor sunt prevăzute în conformitate cu prevederile art.5 

alin.(5) din Legea  bugetului de stat pe anul 2015 , nr. 186/2014 şi art.104 

alin.2 lit.b)-d) din Legea educației naționale nr. 1 /2011 cu modificările  și 

completările ulterioare privind determinarea costului standard pe elev / 

preşcolar / an şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat care se asigură din bugetul de stat , din sume din TVA 

prin bugetele locale. 

În conformitate cu Decizia nr. 3198 /26.01.2015 a șefului AJFP 

Neamț , nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului local 

pentru anul 2015 , este de 1.723.000 lei . 

Veniturile  se stabilesc potrivit prevederilor din actele normative care 

le reglementează ,încasarea impozitelor,taxelor și a celorlalte venituri ale  

bugetelor locale pe anul 2015 se  efectuează  în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare . 

  

Veniturile  bugetului local pe anul 2015 se compun din : 

 

1. Venituri proprii                                                                    -    515.000 lei 

2. Cote defalcate din impozitul pe venit                                 -    219.000 lei 

3. Sume alocate  din cotele defalcate din impozitul 

 pe venit pentru echilibrarea bugetului local                     -   248.000 lei 

4. Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt. 

    descentralizate                                                                    - 1.721.000 lei 

5. Sume defalcate din TVA pt echilibrare                         -   584.900 lei 

6. Subvenţii pt. acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne                                               -   55.000 lei 

7.Subvenții  Programul Național de Dezv.locală               -  400.000 lei 

(OG 28/2013) 

  TOTAL VENITURI    2015                                     -        3.742 .900 lei 

                                                   

 



CHELTUIELI         2015 

 

1.Cheltuieli administraţia locală                                      -     972.000 lei 

      din care ; - cheltuieli de personal                                  -     375.000 lei 

                      - cheltuieli materiale                                     -     297.000 lei 

          - investiții (dispensar+grădiniță)                -      300.000 lei 

2. Transferuri din bugetele locale pt instit.de 

Asistență socială pentru persoane cu handicap               -        50.000 lei 

 

3. Cheltuieli ordine publică şi siguranţă 

     naţională                                                              -               172.000 lei 

din care ; - cheltuieli personal                                     -               32.000 lei 

                - cheltuieli materiale                                    -               50.000 lei 

 -investiții -             90.000 lei 

4.Cheltuieli pentru învaţământ                                 -            1.474.000 lei 

din care ; - cheltuieli de personal                               -            1.290.000 lei 

                - cheltuieli materiale                                  -                168.000 lei 

      -  burse -               16.000 lei 

       

5.Cheltuieli pentru sănătate                                     -                     5.000 lei  

Din care cheltuieli materiale                                        -                      5.000 lei 
( plata E-ON GAZ) 

 

6. Cheltuieli pentru cultură                                       -                  104.000 lei 

din care ; - cheltuieli de personal                                 -                    26.000 lei 

               - cheltuieli materiale                                     -                   10.000 lei 

               - ziua comunei                                              -                   30.000 lei 

               - transfer culte                                                -                   12.000 lei 

               - transfer sport                                             -                  20.000 lei 

               - transfer cămin                                                          -                 6.000 lei 

 

 

7.Cheltuieli asistenţă socială                                       -               404.000 lei 

din care :  

-  indemnizaţii persoane cu handicap                          -             304.000 lei 

- ajutor încălzire pt. Beneficiarii de AS                          -               20.000 lei 

- ajutoare de urgenţă  pt . persoane fără venit             -                25.000 lei 

- ajutor încălzire   din transferuri                                  -             55.000 lei 

 

 



8. Cheltuieli gospodărire comunală                                -        270.000 lei 

din care ; - cheltuieli materiale  -il.public                              -        170.000 lei 

- cheltuieli de investiții (proiecte - PUG)              -      100.000 lei 

 

9. Cheltuieli pentru protectia  mediului                          -           95.000 lei 

  din care :  - cheltuieli cu salubrizarea                                              95.000 lei 

  

 

10. Cheltuieli pentru drumuri                                         -        1.166.900 lei 

din care ;   - reparaţii curente                                                -        286.900 lei 

                 - cheltuieli de investiții                                       -        880.000 lei        

 

Din care 1.007.672,39 lei  sunt venituri din excedentul bugetului 

local la 30.12.2014 .          

 

       TOTAL CHELTUIELI   2015                               4.712.900  lei 

 

   Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor prevăzute în 

bugetul local se aprobă de către ordonatorul principal de credite ai bugetelor 

locale,pentru bugetele proprii şi bugetele instituţiilor și serviciilor publice 

subordonate. 

Cheltuielile aprobate în bugetul pe anul 2015 reprezintă limite 

maxime care nu pot fi depăşite  ,iar modificarea lor se face în  condiţiile 

legii. 

 Angajarea contractelor de lucrări și bunuri precum și efectuarea de 

cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul 

limetelor aprobate. 

Menţionăm că nici o cheltuială nu poate fi înscrisă  în  bugetul local şi 

nici efectuată,dacă nu există bază legală pentru asemenea cheltuieli conform 

Legii finanţelor publice. 

Instituţiile publice indiferent de sistemul de finanţare, efectuează 

operaţiuni de înscrisuri şi plăţi prin unitaţile  teritoriale ale trezoreriei 

statului pe raza căruia îşi au sediul și unde au deschise conturile de venituri 

și cheltuieli. 

Potrivit prevederilor art.39 aliniatul 6 din Legea 273/2006 privind 

finanţele publice locale,Consiliile locale  vor aproba bugetele  prevăzute la 

art.l aliniatul 1 din Ordonanţă in termen de 45 zile de la  data publicării în 

Monotorul  Oficial al României. 



Bugetele de venituri și cheltuieli  finanţate integral din venituri 

extrabugetare se întocmesc și se aprobă odată cu bugetul local potrivit 

prevederilor din Legea 273/2006 .    

 

 

  1. Venituri camin cultural  2015                                           -      7.000 lei    

    din care : - sold la 30.12.2014                              -      5.000 lei 

                   -  încasări în 2015                                   -      2.000 lei   

 

  2. Cheltuieli camin cultural  2015                                         -      7.000  lei 

 

  1.Venituri  păşune comunală    2015                                      -    60.000 lei 

      din care : - sold la 30.12.2014                                -   60.000 lei 

    

 

  2. Cheltuieli păşune comunală   2015                                     -  60.000 lei 

 

 

 

                                            Inspector, 

                                   Lazăr Andreea Ancuța 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


