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717395 - com. Todireni, jud. Botoşani • tel/fax: (0231) 57.47.91 • e-mail: primăria_todireni@yahoo.com

PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2012

Consiliul local Todireni, judeţul Botoşani, întrunit astăzi în şedinţă
extraordinară,
analizând Expunerea de motive a primarului comunei Todireni şi raportul
compartimentului contabilitate buget finanţe din cadrul aparatului de specialitate
al primarului,
văzând raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului local
Todireni,
având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 292/2011 privind
Bugetul de stat pe anul 2010, art.36 al.(4) lit. „a” din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001- republicată,cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională,
în temeiul art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Bugetul local al comunei Todireni pe anul 2012 se stabileşte la
venituri în sumă de 3.258.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 3.258.000 lei.
(2) Bugetul pe anul 2012 la secţiunea de funcţionare sunt prevăzute
venituri totale de 3.117.000 lei şi cheltuieli totale în sumă de 3.117.000 lei.
(3) La secţiunea de dezvoltare bugetul este prevăzut la secţiune de
dezvoltare cu sima de 141.000 lei, venituri care provin din Transferuri voluntare,
altele decât subvenţiile, respectiv Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local.
Art.2. (1) Veniturile bugetului local pe anul 2011 se constituie din venituri
proprii în sumă de 796.000 lei .
(2) Veniturile curente în sumă de 3.137.700 lei sunt alcătuite din
Venituri fiscale în sumă de 3.137.000 lei şi Venituri nefiscale în sumă de
347.000 lei

(3) Veniturile fiscale sunt alcătuite din Impozit pe venit, profit şi câştiguri
de capital în sumă de 234.000 lei, Impozite şi taxe pe proprietate în sumă de
215.000 lei, Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii în sumă de 2.371.000 lei.
(4) Veniturile nefiscale în sumă de 317.000 lei sunt alcătuite din
Venituri din proprietate în sumă de 136.000 lei şi venituri din vânzări de bunuri şi
servicii în sumă de 181.000 lei.
(5) Impozitul pe venit, profit şi câştiguri de capital de la persoane
fizice în sumă de 234.000 lei sunt alcătuite din impozitul pe veniturile din
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal în sumă de 7.000 lei şi
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit în sumă de 227.000 lei, formate
din: Cote defalcate din impozitul pe venit în sumă de 123.000 lei şi Sume alocate
pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de104.000 lei, .
(6) Impozitele şi taxele pe proprietate în sumă de 215.000 lei, alcătuite
din Impozite şi taxe pe proprietate cum ar fi Impozitul pe clădiri în sumă de
27.000 lei; impozit pe teren în sumă de 160.000 lei şi alte impozite şi taxe pe
proprietate în sumă de 15.000 lei.
(7) Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii în sumă de 2.371.000 lei
alcătuite din sume defalcate din TVA în sumă de 2.341.000 lei astfel: Sume
defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunei în sumă de 2.025.000 lei; şi Sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale în sumă de 316.000 lei.
(8) Taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi în sumă de 30.000 lei alcătuite din Taxă asupra
mijloacelor de transport în sumă de 30.000 lei.
(9) Veniturile nefiscale în sumă de 317.700 lei sunt alcătuite din
Venituri din proprietate în sumă de 136.700 lei, Venituri din vânzări de bunuri şi
servicii în sumă de 128.000 lei, alcătuite din Venituri din prestări servicii în sumă
de 159.000 lei, amenzi în sumă de 18.000 lei şi taxe extrajudiciare de timbru în
sumă de 4.000 lei..
(10)Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile, respectiv
vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare
a bugetului local – 141. 000 lei.
Art.3. Subvenţii de la alte unităţi în sumă de 120.300 lei sprijin financiar
la încălzirea locuinţei cu lemn foc 120.000 lei şi drepturile salariale ale
asistentului comunitar în sumă de 20.300 lei.
Art.5. (1) În structură economică, cheltuielile bugetului local pe anul
2012 în sumă de 3.258.000 lei se stabilesc astfel:
1. Cheltuielile la secţiunea de funcţionare sunt de 3.107. 000 lei
Cheltuieli curente
3.107. 000 lei
- cheltuieli personal (10)
2.402.000 lei
- cheltuieli materiale (20)
563.000 lei
- alte cheltuieli (59)
22.000 lei
120.000 lei
- asistenţă socială (57)

2. Secţiunea de dezvoltare

141.000 lei

- cheltuieli de capital
141.000 lei
(2) cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2012 reprezintă
limita maximă ce nu poate fi depăşită, iar modificarea lor se face în condiţiile
legii. Angajarea şi efectuarea de cheltuieli se face numai cu respectarea
prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate.
Art.6. Cheltuieli prevăzute pentru finanţarea autorităţii publice şi acţiuni
externe pe 2012 sunt de 665.500 lei,la secţiunea de funcţionare , sunt repartizate
astfel:
Cheltuieli curente de
665.000 lei
a – cheltuieli personal
415.000 lei
b – bunuri şi servicii
250.000 lei
Art.7. Cheltuieli privind ordinea publica si siguranţa naţionala in suma de
110.700 lei alcătuite din;
cheltuieli curente;
110.700 lei
- cheltuieli de personal
20.700 lei
- cheltuieli materiale
90.000 lei
Art.8. Cheltuieli social – culturale, în sumă de 2.231.700 lei,la secţiunea
de funcţionare. alcătuite din:
(1) Cheltuieli învăţământ total
1.928.000 lei;
- cheltuieli curente
1.928.000 lei;
a) cheltuieli personal
1.794.000 lei;
b) bunuri şi servicii
124.000 lei
c) Transferuri pentru burse
7.000 lei
(2) Cheltuieli sănătate total
20.300 lei
- cheltuieli curente
20.300 lei;
a) cheltuieli personal
20.300 lei;
(3) Cheltuieli pentru cultură şi religie total
46.400 lei
46.
- cheltuieli curente
46.400 lei;
a) cheltuieli personal
17.400 lei
b) bunuri şi servicii
14.000 lei
d) alte cheltuieli
. 15.000 lei
(4) Cheltuieli asigurări şi asistenţă socială total
227.000 lei;
- cheltuieli curente
227.000 lei;
a) cheltuieli de personal
107.000 lei;
b) ajutoare sociale
120.000 lei
Art.9. Cheltuieli pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi
apă, total 88.000 lei; Secţiunea de funcţionare,
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – total
88.000 lei
- cheltuieli curente
88.000 lei
a) cheltuieli personal
14.000 lei
b) bunuri şi servicii
74.000 lei
Art.10. Cheltuieli pentru protecţia mediului total (canalizare şi tratarea
apelor reziduale) total 145.000 lei , la secţiunea de funcţionare,
- Cheltuieli curente, din care
11.000 lei
- Cheltuieli personal
0

- Bunuri şi servicii
11.000 lei
- cheltuieli capital
141.000 lei
Art.11. Pentru finanţarea activităţii de drumuri şi poduri se propun
cheltuieli la secţiunea de funcţionare în sumă de,
- Cheltuieli curente, din care
13.100 lei
- Cheltuieli personal
13.100 lei
- Bunuri şi servicii
0
Art.12. Secţiunea de dezvoltarea pe anul 2012 prevede credite totale de
141.000 lei, pe următoarele cap. bugetare:
d) Cheltuieli protecţia mediului,respectiv finanţare cheltuieli de capital
pentru Canalizare,credite totale de
137 000 lei
e) Cheltuieli drumuri şi poduri,cheltuieli de capital pentru terminat
construirea podului de beton peste apa SITNA în sumă de
7. 000 lei
Art.13. Odată cu aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012
se aprobă şi repartizarea pe trimestre, în forma prezentată.
Art.14. Primarul comunei Todireni, prin compartimentele de specialitate,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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