ROMÂNIA
JUDEłUL VASLUI
COMUNA VUTCANI
-Consiliul
local-

H O T Ă R Â R E A Nr. 8
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2013
Văzând Raportul primarului cu privire la propunerea de aprobare a
bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012;
în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanŃele
publice locale, cu modificările ulterioare şi ale Legii bugetului de stat pe
anul 2013, nr. 5/2013;
Ńinând cont de adresa DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Vaslui
nr. 6332 din 25.03. 2013 privind repartizarea pe trimestre a sumelor
defalcate din TVA pentru anul 2013;
în temeiul prevederilor art. 9, 10, 27, 36 alin. 2 lit. “b” şi alin. 4 lit.
“a”, art. 45 alin. 2 lit. “a” şi art. 115 alin. 1 lit. “b” din Legea nr. 215/2001,
privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Vutcani, judeŃul Vaslui, întrunit în şedinŃă
ordinară;

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1 – Se aprobă bugetul local pe anul 2013, care însumează atât la
partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli suma de 2.399.500 lei.
Art. 2. – Pe surse de provenienŃă, veniturile se prevăd a se realiza din:
1. – Impozite şi taxe de la populatie – total =
859.500 lei
din care :
- impozitul pe clădiri de la persoane
fizice
=
15.200 lei
- taxe asupra mijloacelor de transport

deŃinute de persoane fizice
=
24.000 lei
- impozitul pe terenuri de la persoane
fizice
=
42.400 lei
- alte impozite şi taxe de la populaŃie
(impozit teren extravilan)
=
225.000 lei
2. – Impozitul pe terenuri şi clădiri de la
persoane juridice
=
440.500 lei
3. – Alte impozite şi taxe
=
10.000 lei
din care: - taxe asupra mijloacelor de transport
deŃinute de persoane juridice
=
3.500 lei
4. – Impozite indirecte constând din taxe
de timbru extrajudiciare
=
6.500 lei
5. – Venituri privind circulaŃia pe drumuri
şi din amenzi
=
100.000 lei
6. – Venituiri din chirii
=
2.400 lei
I. TOTAL VENITURI PROPRII
=
859.500 lei
II. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU
FINANłAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE
LA NIVELUL COMUNELOR,ORAŞELOR ŞI MUNICIPIILOR ;
=
1.540.000 lei
din care :
- cheltuieli de personal la învăŃământul preuniversitar şi asistenŃi personali
=
871.000 lei
III. SUME DEFALCATE DIN TVA ÎN VEDEREA
FINANłĂRII DRUMURILOR
=
10.000 lei.
IV. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU
ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE =
349.000 lei
V. COTA DE 22% din IMPOZITUL PE VENIT
PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR
LOCALE
=
250.000 lei.
VI. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL
PE VENIT
=
60.000 lei
Art. 3. – Cheltuielile bugetare prevăzute a se realiza pentru anul
2013, pe activităŃi, se prezintă astfel:
1. – Servicii publice generale – total an=
860.000 lei
din care; - cheltuieli de personal
=
315.220 lei
- cheltuieli materiale
=
444.780 lei
- cheltuieli de capital
=
100.000 lei
2. – InvăŃământ
- total an =
735.500 lei
din care: - cheltuieli de personal
=
636.000 lei

- burse şcolare
=
1.500 lei
- cheltuieli materiale
=
98.000 lei
3. – Cultura (biblioteca,camin cultural)
=
267.000 lei
din care: - cheltuieli de personal
=
13.500 lei
- cheltuieli materiale
=
203.500 lei
- cheltuieli cămin
=
50.000 lei
=
157.000 lei
4. – AsistenŃă socială
din care: - cheltuioeli de personal
=
40.800 lei
- transferuri(ajutor social şi
plata asistenŃilor sociali)
=
116.200 lei
250.000 lei
5. – Transporturi şi comunicaŃii - total an - =
din care: - cheltuieli materiale
=
170.000 lei
- cheltuieli de capital
=
80.000 lei
6. – Servicii dezvoltare publica, locuinte, mediu, ape =
80.000 lei
din care: - cheltuieli materiale
=
80.000 lei
- cheltuieli de capital
=
0 lei
7. – Alte cheltuieli prin dispoziŃii legale
=
50.000 lei
8. – Dobânzi
=
0 lei
Art. 4. – Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli, defalcat pe
capitole şi subcapitole conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 5. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013
la activităŃi autofinanŃate conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei Vutcani.

Dată astăzi, 29 martie 2013, la Vutcani.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Consilier,
Doru Chirazi
Difuzare:
1 ex. la dosarul de şedinŃă
1 ex. la primar
1 ex. I. Prefect jud. Vaslui
1 ex. afişare

Contrasemnează:
Secretarul comunei Vutcani,
Titi Bojian-Andrunache

