ROMÂNIA
JUDEłUL ALBA
COMUNA CETATEA DE BALTĂ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR.14
privind Bugetul local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2013 si
estimarile pe anii 2014,2015,2016.

Consiliul local al comunei Cetatea de Baltă , judeŃul Alba , întrunit în şedinŃă ordinară ,in
data de 28 martie 2013,
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind Bugetul local al comunei Cetatea
de Baltă pe anul 2013 iniŃiat de primarul comunei Cetatea de Baltă
- raportul de specialitate al compartimentului de resort
- raportul de specialitate,comun, a comisiilor nr.1-3 din cadrul Consiliului local
al comunei Cetatea de Balta,
łinând cont de :
- Adresa DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Alba-nr.108692/202270 din
18 martie 2013cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei Cetatea de Baltă ,
- Adresa DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Alba –nr.106642/201724 din 01 martie
2013 privind repartizarea sumelor alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
- Adresa nr.2523/ 25.02.2013 a Consiliului JudeŃean Alba prin care ni se comunica
Hotărârea nr.35/2013 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru
susŃinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiectele de infrastructura ;
Având în vedere :
- Legea Bugetului de Stat pe anul 2013 nr.5/2013
- Legea finanŃelor publice locale nr.273 /2006 cu modificările şi completările ulterioare
- Adresa DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Alba –nr.107560/202000-11.03.2013
prin care se comunica Ordinul administraŃiei publice nr.246/248-2013 privind nivelul maxim al
cheltuielilor de personal al unităŃilor administrative pe anul 2013
- Art.36 al.2 lit.b) şi al.4 lit.a) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001 ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,
În temeiul art.45 al.2) din Legea administraŃiei publice locale nr.215 / 2001 , republicată ,
cu modificările şi completările ulterioare , adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Artr.1. Aprobă Bugetul local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2013 si estimarile pe anii
2014,2015,2016 , conform anexei nr.1 punct.I , parte integrantă din prezenta .

Art.2. Aprobă Bugetul instituŃiilor publice finanŃate din venituri proprii şi subvenŃii din
bugetul local , pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014,2015,2016, conform anexei nr.1 punct.II ,
parte integrantă din prezenta .
Art.3. Aprobă lista de investiŃii din bugetul local / 2013 , conform anexei nr.2, parte
integrantă din prezenta .
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinŃează
compartimentul financiar – contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Cetatea de
Baltă .
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Alba
- Domnului primar al comunei Cetatea de Baltă ,
- Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului
comunei Cetatea de Baltă ,
- DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice –Alba
- Trezoreriei Blaj .

Cetatea Baltă la data de 28 martie 2013

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Salcudean Gheorhe-Cosmin

CONTRASEMNEZA SECRETAR COMUNA
Cucui Maria

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA CETATEA DE BALTA
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind bugetul local al comunei
Cetatea de Baltă pe anul 2013 si
estimarile pe anii 2014,2015,2016.
Primarul comunei Cetatea de Balta ,in baza :
- Adresei DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Alba-nr.108692/202270
din 18 martie 2013cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei Cetatea de Baltă ,
- Adresei DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Alba –
nr.106642/201724 din 01 martie 2013 privind repartizarea sumelor alocate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
- Adresa nr.2523/ 25.02.2013 a Consiliului JudeŃean Alba prin care ni se
comunica Hotărârea nr.35/2013 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul
pe venit pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiectele de
infrastructura ;
Având în vedere :
- Legea Bugetului de Stat pe anul 2013 nr.5/2013
- Legea finanŃelor publice locale nr.273 /2006 cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Adresa DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Alba –
nr.107560/202000-11.03.2013 prin care se comunica Ordinul administraŃiei publice
nr.246/248-2013 privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal al unităŃilor
administrative pe anul 2013 in suma de 1.540.000 lei.
Analizand sursele de venituri proprii ,structura bugetului local propus spre
aprobare se prezinta astfel :
I. 1.Veniturile bugetului local sunt in suma de 2.686.000 lei compuse astfel :
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE venituri totale- 2.661.000 lei
-Venituri proprii – 735.000 lei

-Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate cod
indicator 11.02.02- 1.197.000 lei
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrare cod indicator 11.02.06-211.000
lei
-Sume alocate din cotele din impozitul pe venit cod 04.02.04-515.000 lei
-Sprijin financiar incalzire cod 42.02.34- 16.000 lei
-Subventii pentru finantarea sanatatii cod 42.02.41 -12.000 lei.
-Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare a bugetului local cod indicator 37.02.03 - -25.000 lei
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE venituri totale- 25.000 lei
- varsaminte din sectiunea de functionare cod indicator 37.02.04 – 25.000 lei
2.Cheltuielile bugetului local in suma de 2.686.000 lei se structureaza astfel :
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE cheltuieli totale -2.661.000 lei :
-cap. administratie publica :- 661.700 lei din care :
-cheltuieli de personal –390.000 lei
-cheltuieli materiale –271.700 lei din care :
-furnituri de birou–10.000 lei
-materiale curatenie-1.000 lei
-incalzit, iluminat-25.000 lei
-apa,salubritate-8.000 lei
-carburanti–26.000 lei
-piese schimb-30.000 lei
-posta,telefon,internet–23.000 lei
-alte bunuri si servicii intretinere si functionare-98.000 lei
-obiecte de inventar-3.000 lei
-deplasari-16.000 lei
-pregatire profesionala -10.000 lei
-alte cheltuieli autorizate de lege-21.700 lei(fond funciar, auditor,
avocat)
-cap. ordine publica si siguranta nationala- 140.000 lei
-cheltuieli de personal-12.000 lei
-cheltuieli materiale- 128.000 lei
-cap. invatamant- 1.010.000 lei -din care :
-cheltuieli personal –858.000 lei
-cheltuieli materiale –152.000 lei (102.000 lei alocate din cote
defalcate din TVA de catre D.G.F.P. Alba si 50,00 mii lei alocate din bugetul
local)
-cap. sanatate publica -12.000 lei
-cheltuieli de personal-12.000 lei
-cap. cultura- 66.600 lei din care :
-cheltuieli de personal-16.600 lei
-subventii camin-50.000 lei

-cap. sport -5.000 lei
-cap. alte servicii destinate culturii-55.000 lei din care :
-cheltuieli materiale-45.000 lei
-sustinere culte -10.000 lei
-cap. asistenta sociala- 320.000 lei astfel :
-cheltuieli personal-251.400 lei (70.600 lei va fi asigurata din bugetul
local)
-indemnizatii persoane cu handicap-18.200 lei
-ajutoare incalzire-38.400 lei
-subventii incalzire-12.000 lei
-cap. iluminat public-140.000 lei astfel :
-consum-120.000 lei
-reparatii-20.000 lei
-cap. protectia mediului-44.000 lei astfel
-salubritate-cheltuieli materiale-44.000 lei
-cap. alte actiuni generale economice-26.700 lei
-cheltuieli materiale- 26.700 lei(cotizatii Asociatia Comunelor,Apa
Alba, Crucea Rosie, Grupul de Actiune Locala)
-cap.strazi-180.000 lei astfel :
-bunuri si servicii pentru intretinere si functionare-30.000 lei
-reparatii curente-strazi 150.000 lei ;
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE cheltuieli totale 25.000 lei-cap. autoritati publice investitii-25.000 lei sistem calcul
II.Structura bugetului institutiilor publice cu activitati finantate integral
sau partial din venituri proprii si subventii- : se prezinta astfel :
1.Total venituri-145.000 lei din care :
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 145.000 lei
-Venituri proprii -95.000 lei
-Subventii de la bugetul local (43.10.09)-50.000 lei
2.Cheltuieli totale-145.000 lei din care :
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -145.000 lei
-materiale curatenie-2.000 lei
-incalzit ,iluminat-9.000 lei
-salubritate-4.000 lei
-alte bunuri pentru intretinere si functionare-127.000 lei
-obiecte inventar-3.000 lei
Totodata propun spre aprobare si lista de investitii pe anul 2013.
Date fiind cele mai sus expuse , în conformitate cu prevederile art.45 alin.6)
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată , cu modificările şi
comnpletările ulterioare , iniŃiez proiectul de hotărâre privind bugetul local al
comunei Cetatea de Baltă pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014,2015,2016 pe

care îl supun spre dezbaterea comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului
local al comunei Cetatea de Baltă , după care , spre dezbaterea şi aprobarea
acestuia .
Cetatea de Baltă la 22.03. 2013
PRIMAR,
Ing. Cucui Mihăilă

