ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 10
Din 7 februarie 2012
privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Vărgata
pe anul 2012

Consiliul local al comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Văzând Referatul nr.324/02.02.2012 cu privire la necesitatea aprobării bugetului local
pe anul 2012 al Comunei Vărgata, şi avizul favorabil al comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice cu nr.273//2006,
O.U.G.63/2010, Legea nr. 293/2011, privind bugetul de stat pe anul 2012,
Luând în considerare:
- Hotărârea nr.2/12.01.2012 al Consiliului Judeţean Mureş privind repartizarea pe
unităţi administrativ-teritoriale a sumelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală
şi proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul
- Decizia directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş cu nr.
1087/31.12.2011, privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate
din TVA şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pentru anul 2012 ;
- Decizia directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş cu nr.
38/20.01.2012 şi 49/27.01.2012, privind împărţirea pe primării a cotelor şi sumelor defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat precum şi a sumelor defalcate din TVA pe anul 2012 ;
- Decizia nr. 50 /27.01. 2012, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de
personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale pe anul
2012 ; şi Adresa nr.15/05.01.2012, al D.G.F.S P Mureş cu privire la estimarea veniturilor din
cote defalcate din impozitul pe venit pentru anul 2012,
-Examinarea nivelul cheltuielilor necesare pentru funcţionarea unităţilor din
subordinea Consiliului local pe anul 2012, debitele stabilite pe anul 2012 precum şi suma
restanţelor din anii precedenţi,
În temeiul art. 36, alin. (2) litera “b”. alin (4) litera „a” precum şi art. 45 din Legea nr.
215/2001, republicată , privind administraţia publică locală modificată şi completată,

H O T Ă R E Ş T E
Art. 1. Se aprobă bugetul Consiliului Local al comunei Vărgata pentru anul 2012, în
suma totală de 1681000 lei la partea de venituri, şi în suma de 1802000 lei la partea de
cheltuieli pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare, conform anexei nr.1.
Se propune Bugetul Comunei Vărgata pe anul 2012 la secţiunea de funcţionare
conform anexei nr .2 şi la secţiunea de dezvoltare conform anexei nr.3.
Sinteza bugetului Consiliului Local al comunei Vărgata la venituri: pe capitole şi
subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, sunt prezentate în anexa nr. 1, 2, şi 3, precum şi
detalierea pe articole şi alineate a cheltuielilor bugetului local .
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Art. 2.- Veniturile bugetului local al comunei Vărgata - se vor constitui din venituri
proprii în suma de 240000 lei şi prelevări din bugetul de stat în suma de 1414000 , precum si
din subvenţii în suma de 27000 lei.
Art. 3.- Se aprobă folosirea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar 2011 în valoare de 221000 lei, din care suma de 121000 lei pentru
finanţarea deficitului sectiunii de dezvoltare, şi suma 100000 lei pentru acoperirea golurilor
temporare de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent, precum
şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciuţiului
Art. 4.- Impozitele, taxele şi alte venituri se vor încasa în conformitate cu prevederile
actelor normative în vigoare care reglementează aceste surse de finanţare.
Art. 5.- În structura economică cheltuielile bugetului Consiliului local Vărgata se
propune astfel :
(sumele în lei)
Total cheltuieli
1.802.000
1. secţiunea de funcţionare
1. Cheltuieli curente
1602.000
- din care a) Cheltuieli de personal
870.000
b) Cheltuieli materiale
564.000
c) Fond de rezervă
65.000
d) Transferuri
0
e) Asistenta sociala
66.000
f) Alte cheltuieli
37.000
2. secţiunea de dezvoltare
2. Cheltuieli de capital
200.000
Cheltuielile prevăzute în prezentul buget reprezintă limite maxime care nu pot fi
depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor
se face numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate.
Art. 6.- Cheltuielile pe acţiuni ce se finanţează de la bugetul local al Consiliului local
al comunei Vărgata, pe anul 2012 şi se aprobă astfel :
(sumele în lei)
1. Autoritati publice şi acţiuni externe
559,000
2.

Alte servicii publice generale

78.000

3.

Învăţământ

4.

Sănătate

5.

Cultură, recreere şi religie

164.000

6.

Asigurări şi asistenţă socială

120.000

7.

Locuinţe servicii şi dezvoltare publică

90.000

8.

Protecţia mediului

63.000

9.

Transporturi

706.000
13.000

9.000

TOTAL

1802000
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Art. 7.-. - Se aprobă Lista de investiţii aferenta bugetului local pe anul 2012 conform
anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 8.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate
parţial din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2012 conform anexei nr.5
după cum urmează:
(sumele în lei)
- Ordine publica si siguranta nationala
- Păşuni, fond silvic şi agricultura
- Cămine culturale
TOTAL

29000
23000
21000
73000

Art.9. – Secretarul comunei va face cunoscuta prezenta hotărâre persoanelor
interesate.
Art. 10. Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor pe anul 2012, pentru
Consiliul Local Vărgata se aprobă conform anexelor. nr.1, 2 , 3 şi 5.
Art. 11. (1) Anexele de la nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- anexa nr. 1
- anexa nr. 2
- anexa nr. 3
- anexa nr. 4
- anexa nr. 5

Sinteza bugetului local pe capitole şi subcapitole
Sinteza bugetului pe capitole şi subcapitole - secţiunea de funcţionare
Sinteza bugetului pe capitole şi subcapitole - secţiunea de dezvoltare
Lista de investiţii
Sinteza bugetului din venituri proprii şi subvenţii

(2) Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici nu poate fi efectuată din
acest buget, dacă nu există o bază legală pentru respectiva cheltuială. Angajarea
contractarea de lucrari de bunuri si servicii precum si efectuarea de cheltuieli se fac cu
respectarea prevederilor legale, a contractului colectiv de munca incheiate si asumate in
limitele creditelor bugetare aprobate.
(3) Nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită
dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare.
Art. 12.- Ordonatorul principal de credite va stabili salariile de bază, indemnizaţiile de
conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu încadrarea în
cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2012, nu vor putea depăşi numărul mediu de
personal prevăzut.
Art. 13 - De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărăre răspunde primarul
comunei şi consilierul cu sarcini de contabilitate.
Art.14. - Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, la
D.G.F.P. Mures, Trezoreriei Tg Mureş, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică.
Preşedinte de şedinţă
Csaloka Csaba

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona
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