ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA CETATEA DE BALTĂ
PRIMAR
PROIECT DE HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2015
Consiliul local al comunei Cetatea de Baltă , judeţul Alba , întrunit în şedinţă
ordinară ,
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2015 iniţiat de primarul comunei Cetatea
de Baltă;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort;
-raportul de specialitate,comun, al comisiilor nr.1-3 din cadrul Consiliului
local al comunei Cetatea de Balta,
Având în vedere :
- Legea Bugetului de Stat pe anul 2015 nr. 186/2014;
- Legea finanţelor publice locale nr.273 /2006 cu modificările şi completările
ulterioare ;
-Adresa nr.216635-11.08.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Alba prin care s-a aprobat repartizarea pe unitati a sumelor defalcate din
T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor de personal prevazute prin Hotarari
judecatoresti pentru personalul din unitatile de invatamant preuniversitar de stat
(11.02.02) pe anul 2015;
-Adresa nr.216800-14.08.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Alba prin care s-a aprobat repartizarea pe unitate administrativ-teritoriale a
nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015 ;
- Art.36 al.2 lit.b) şi al.4 lit.a) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,
În temeiul art.45 al.2) din Legea administraţiei publice locale nr.215 / 2001 ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare , adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Aprobă rectificarea bugetului local al comunei Cetatea de Baltă pe anul
2015 , conform anexei nr.1 punct.I , parte integrantă din prezenta ;
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
compartimentul financiar – contabil din aparatul de specialitate al primarului
comunei Cetatea de Baltă .
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
- Domnului primar al comunei Cetatea de Baltă ,

- Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al
primarului comunei Cetatea de Baltă ,
- Administratiei Judetene a Finanţelor Publice –Alba
- Trezoreriei Blaj .
Cetatea Baltă la data de 25 august 2015
PRIMAR,
Ing. Cucui Mihaila

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA CETATEA DE BALTA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei
Cetatea de Baltă pe anul 2015
Primarul comunei Cetatea de Balta ,
Având în vedere :
- Legea Bugetului de Stat pe anul 2015 nr. 186/2014,
- Legea finanţelor publice locale nr.273 /2006 cu modificările şi completările
ulterioare .
-Adresa nr.216635-11.08.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice
Alba prin care s-a aprobat repartizarea pe unitati a sumelor defalcate din T.V.A.
pentru finantarea cheltuielilor de personal prevazute prin Hotarari judecatoresti
pentru personalul din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2015 a
sumei de 61.000 lei ;
-Adresa nr.216800-14.08.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice
Alba prin care s-a aprobat repartizarea pe unitate administrativ-teritoriale a nivelului
maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015 a sumei de 134.000 lei.
Analizand veniturile bugetului local ,in cursul anului 2015 se estimeaza a
se incasa suma de 103000 lei fata de prevederile initiale din veniturile proprii
astfel :
-cote defalcate din impozitul pe venit +30000 lei
-impozit cladiri persoane fizice +20000 lei
-impozit cladiri persoane juridice +10000 lei
-impozit teren persoane fizice +10000 lei
-impozit mijloace transport persoane fizice +3000 lei
-impozit mijloace transport persoane fizice +30000 lei
Pentru bugetul local de venituri si cheltuieli este necesar a se face urmatoarele
modificari :
-majorarea la partea de cheltuieli in cadrul :
- cap. administratie-72.000 lei :
-cheltuieli de personal cu suma de 42.000 lei pentru plata salariilor
pe luna octombrie 2015
-cheltuieli materiale cu suma de 30.000 lei pentru cheltuieli de
intretinere si functionare pe luna octombrie 2015 ;
-cap. invatamant cheltuieli de personal-61.000 lei ;

-cap. asistenta sociala cheltuieli de personal-31.000 lei pentru plata
salariilor asistentilor personali pe luna septembrie 2015.
Date fiind cele mai sus expuse , în conformitate cu prevederile art.45
alin.6) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată , cu
modificările şi comnpletările ulterioare , iniţiez proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2015 pe care îl
supun spre dezbaterea comisiilor de specialitate nr.1-3 din cadrul Consiliului local al
comunei Cetatea de Baltă , după care , spre dezbaterea şi aprobarea acestuia .
Cetatea de Baltă la 25.08.2015
PRIMAR,
Ing. Cucui Mihăilă

ANEXA NR. 1 LA HCL............................
BUGET RECTIFICAT
2015
I. BUGET LOCAL
SPECIFICARE
0.1 TOTAL VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
48.02 VENITURI PROPRII din care:
04.02.01 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE
VENIT
04.02.04 SUME ALOCATE DE CONSILIUL
JUDETEAN PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR
LOCALE
11.02.02 SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU
FINANTAREA CHELTUIELILOR
DESCENTRALIZATE
11.02.06 SUME DEFALCATE DIN TVA PT.
ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE
37.02.03VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE
FUNCTIONARE PENTRU FINANTAREA SECTIUNII
DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
42.02.34 SPRIJIN FINANCIAR INCALZIRE LEMNE
42.02.41 SUBVENTII PENTRU FINANTAREA
SANATATII
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
37.02.04 VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE
FUNCTIONARE PENTRU FINANTAREA SECTIUNII
DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
42.02.65 FINANTAREA PROGRAMULUI NATIONAL
DE DEZVOLTARE LOCALA

Prevederi
Influenta
initiale
3.464,00 +164,00
2.893,40 +164,00
829,00 +103,00
283,40
+30,00
255,00
1.477,00

mii lei
Prevederi
definitive
3.628,00
3.057,40
932,00
313,40
255,00

+61,00

1.538,00

562,00

562,00

-270,60

-270,60

25,00
16,00

25,00
16,00

+570,60

+570,60

+270,60

+270,60

+300,00

+300,00

49.02 TOTAL CHELTUIELI din care;

3.812,00

+164,00

3.976,00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
51.2 ADMINISTRATIE PUBLICA din care:
10. cheltuieli personal
20. cheltuieli materiale
61.02 ORDINE PUBLICA SI APARARE
NATIONALA
10. cheltuieli personal
20. cheltuieli materiale
65.02 INVATAMANT din care:
10. cheltuieli personal
20. cheltuieli materiale
66.02 SANATATE
10. cheltuieli personal
67.02 CULTURA din care:
10. cheltuieli personal

2.893,00
734,40
449,00
285,40
176,00

+164,00
+72,00
+42,00
+30,00

3.057,00
806,40
491,00
315,40
176,00

16,00
160,00
1.273,00
1.051,00
222,00
16,00
16,00
47,00
16,00

+61,00
+61,00

16,00
160,00
1.334,00
1.112,00
222,00
16,00
16,00
47,00
16,00

20. cheltuieli materiale
59.12 sustinere culte
68.02 ASIGURARI SI ASIS. SOC. din care :
10. cheltuieli personal
57.02 ajutoare sociale
70.02LOCUINTE SERV.DEZ.PUBL.din care
20. cheltuieli materiale
74.02.PROTECTIA MEDIULUI
20. cheltuieli materiale
80.02.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE
20.cheltuieli materiale
84.02 TRANSPORTURI din care :
20. Cheltuieli materiale

26,00
5,00
416,00
215,00
201,00
90,00
90,00
35,00
35,00
86,00
86,00
20,00
20,00

26,00
5,00
447,00
246,00
201,00
90,00
90,00
35,00
35,00
86,00
86,00
20,00
20,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL
51.02ADMINISTRATIE PUBLICA
70 INVESTITII
61.02 ORDINE PUBLICA SI APARARE
NATIONALA
70 INVESTITII
67.02 CULTURA
70 INVESTITII
84.02 STRAZI
70 INVESTITII

918,60
34,00
34,00
317,00

918,60
34,00
34,00
317,00

317,00
70,00
70,00
497,60
497,60

317,00
70,00
70,00
497,60
497,60

31,00
31,00

II. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL :
Prevederi initiale
VENITURI TOTALE DIN CARE :
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Venituri proprii -

100,00
100,00

CHELTUIELI TOTALE DIN CARE :
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
83.10 agricultura si silvicultura

100,00
100,00
100,00

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Spinean Vasile

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar comună
Cucui Maria

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA
CETATEA DE BALTA
COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
NR. 2464 - 25.08.2015.
REFERAT DE SPECIALITATE
privind rectificarea V a bugetului local pe anul 2015.
Subsemnata Ratiu Ana ,in calitate de consilier in cadrul compartimentului
financiar-contabil al Consiliului Local Cetatea de Balta in conformitate cu
prevederile art.44 alin 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
modificata si completata ulterior intocmesc prezentul raport de specialitate .
In baza :
-Legii Bugetului de Stat pe anul 2015 nr.186/2014;
-Legii finantelor publice locale nr.273 / 2006 cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Adresei nr.216635-11.08.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Alba prin care s-a aprobat repartizarea pe unitati a sumelor defalcate din
T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor de personal prevazute prin Hotarari
judecatoresti pentru personalul din unitatile de invatamant preuniversitar de stat
(11.02.02) pe anul 2015 a sumei de 61.000 lei ;
-Adresei nr.216800-14.08.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Alba prin care s-a aprobat repartizarea pe unitate administrativ-teritoriale a
nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015 a sumei de 134.000 lei.
Analizand veniturile bugetului local ,in cursul anului 2015 se estimeaza a
se incasa suma de 103000 lei fata de prevederile initiale din veniturile proprii
astfel :
-cote defalcate din impozitul pe venit(0401)+30000 lei
-impozit cladiri persoane fizice(070101) +20000 lei
-impozit cladiri persoane juridice(070102) +10000 lei
-impozit teren persoane fizice(070201) +10000 lei
-impozit mijloace transport persoane fizice(160201)+3000 lei
-impozit mijloace transport persoane fizice(160202)+30000 lei
Pentru bugetul local de venituri si cheltuieli este necesar a se face urmatoarele
modificari :
-majorarea la partea de cheltuieli in cadrul :
- cap.51.02 administratie-72.000 lei :
-cheltuieli de personal cu suma de 42.000 lei pentru plata salariilor
pe luna octombrie 2015

-cheltuieli materiale cu suma de 30.000 lei pentru cheltuieli de
intretinere si functionare pe luna octombrie 2015 ;
-cap.65.02 invatamant cheltuieli de personal-61.000 lei ;
-cap.68.02 asistenta sociala cheltuieli de personal-31.000 lei pentru plata
salariilor asistentilor personali pe luna septembrie 2015.
Consider necesar si oportun aprobarea proiectului de hotarare initiat de
domnul primar cu privire la utilizarea sumelor repartizate in scopurile mai sus
mentionate.

CONSILIER,
Ratiu Ana

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA CETATEA DE BALTĂ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.41
privind rectificarea bugetului local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2015
Consiliul local al comunei Cetatea de Baltă , judeţul Alba , întrunit în şedinţa
ordinară din data de 31 august 2015,
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2015 iniţiat de primarul comunei Cetatea
de Baltă;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort;
- raportul de specialitate,comun, al comisiilor nr.1-3 din cadrul Consiliului
local al comunei Cetatea de Balta,
Având în vedere :
- Legea Bugetului de Stat pe anul 2015 nr. 186/2014;
- Legea finanţelor publice locale nr.273 /2006 cu modificările şi completările
ulterioare ;
-Adresa nr.216635-11.08.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Alba prin care s-a aprobat repartizarea pe unitati a sumelor defalcate din
T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor de personal prevazute prin Hotarari
judecatoresti pentru personalul din unitatile de invatamant preuniversitar de stat
(11.02.02) pe anul 2015;
-Adresa nr.216800-14.08.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Alba prin care s-a aprobat repartizarea pe unitate administrativ-teritoriale a
nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015 ;
- Art.36 al.2 lit.b) şi al.4 lit.a) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,
În temeiul art.45 al.2) din Legea administraţiei publice locale nr.215 / 2001 ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare , adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Aprobă rectificarea bugetului local al comunei Cetatea de Baltă pe anul
2015 , conform anexei nr.1 punct.I , parte integrantă din prezenta ;
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
compartimentul financiar – contabil din aparatul de specialitate al primarului
comunei Cetatea de Baltă .
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

- Domnului primar al comunei Cetatea de Baltă ,
- Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al
primarului comunei Cetatea de Baltă ,
- Administratiei Judetene a Finanţelor Publice –Alba
- Trezoreriei Blaj .
Cetatea Baltă la data de 31 august 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Spinean Vasile

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar comună
Cucui Maria

