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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al
comunei Puşcaşi pentru anul 2014
- având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Puşcaşi din care
rezultă necesitatea şi oportunitatea dezbaterii şi adoptării unei hotărâri privind aprobarea
bugetului Consiliului local al comunei Puşcaşi pentru anul 2014;
- având în vedere Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului
primarului referitor la adoptarea proiectului de hotărâre supus spre aprobare Consiliului
local şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Puscasi ;
- având în vedere prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014
publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 805 din 19 decembrie 2013.
- având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
- avand in vedere Hotărârea Consiliului judeŃean Vaslui nr. 1/15 ianuarie 2014 privind
repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale ale judeŃului Vaslui a unor sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017 ,
precum şi Decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vaslui privind
repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit si TVA pentru bugetul
Consiliului local al comunei Puşcaşi pe anul 2014;
- în temeiul art. 36, alin. 1 şi alin . (2) lit. „b”, alin . (4) lit. „a” şi art. 45, alin 2, lit „a” si
art. 115, art. 1, lit „b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată;
Consiliul local al comunei Puşcaşi, judeŃul Vaslui

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al comunei
Puşcaşi pentru anul 2014, în structura şi componenŃa prezentata mai jos:

Art. 2 Se aproba Veniturile Totale ale Bugetului Consiliului local pe anul 2014 în
sumă totala 3127200 lei.
Art. 3 Se aproba structura si sursele de provenienŃă ale veniturilor Bugetului
Consiliului local al comunei Puşcaşi astfel:
TOTAL VENITURI (A + B + C)_____________________________
3.127.200 lei
din care:
A. Venituri de la bugetul de stat____________________________ 2808.000 lei
din care:
1. Sume defalcate din TVA pentru finanŃare de
la BS (indicator 11.02.02)________________________________________ 1.471.000 lei
2. Sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetului local (indicator 11.02.06) __________________ 845.000 lei
3. Sume alocate de Consiliul judeŃean (indicator 04.02.04)_______________482.000 lei
3. Sume alocate de Consiliul judeŃean pentru drumuri (indicator 11.02.05)______ 10.000 lei
B. Sume primite de la alte administratii ______________________ 51.200 lei
- 1 Sume primite de la bugetul
Ministerului Sanatatii pentru 2 persoane (42.02.41)______________________ 44.000 lei
- 2 Sume primite de la Ministerul Muncii
pentru incalzirea locuintei (42.02.34)_________________________________ 7.200 lei

C. Veniturile proprii ale bugetului local
se stabilesc in suma de ___________________________________________ 268.000 lei
şi vor avea sursele de provenienŃă astfel:
- impozitul pe clădiri _________________________________________ 26.000 lei
- impozitul pe terenuri din intravilan _____________________________ 28.000 lei
- impozit pe terenuri din extravilan ______________________________ 46.000 lei
- impozit pe mijloacelor de transport ____________________________ 20.000 lei
- Venituri din concesiuni, inchirieri, ______________________________10.000 lei
- alte impozite si taxe pe proprietate _____________________________ 23.000 lei
- venituri din amenzi ________________________________________ 30.000 lei
- alte venituri (mediu, sa) _____________________________________ 20.000 lei
- Cote defalcate din impozitul pe salarii __________________________ 65.000 lei
Art. 4 Cheltuielile bugetului Consiliului local al comunei Puşcaşi
pentru anul 2014 se stabilesc in suma totală de __________________ 3.418.504 lei

Art. 5 Cheltuielile pentru administraŃia locală
se stabilesc în sumă totală de ________________________________ 660.000 lei
din care :
- cheltuieli de personal _______________________________________ 450.000 lei
- cheltuieli ptr. bunuri si servicii _________________________________ 150.000 lei
- cheltuieli de capital ________________________________________ 60.000 lei
Art. 6 Cheltuili pentru ordine publica (ISU)__________________________20.000 lei
din care:
- cheltuieli de personal ________________________________________18.500 lei
- bunuri si servicii ____________________________________________ 1.500 lei
Art. 7 Cheltuielile pentru învăŃământ se
stabilesc in suma totala de ________________________________________ 1.099.000 lei
din care:
- cheltuieli de personal _____________________________________
739.000 lei
- salarii hotarari judecatoresti __________________________________ 220.000 lei
- bunuri si servicii ____________________________________________110.000 lei
- burse de studiu ____________________________________________5.000 lei
- cheltuieli cu trasport cadre ___________________________________25.000 lei
Art. 8 Cheltuieli pentru susŃinerea
acŃiunilor de sănătate se stabilesc la nivelul sumei de _____________________46.000 lei
- cheltuieli de personal________________________________________ 44.000 lei
- bunuri si servicii_____________________________________________ 2.000 lei
Art. 9 Cheltuieli pentru cultura, recreere, culte______________________ 30.000 lei
din care:
- Cheltuieli pentru actiuni cultural-artistice si sportive _________________ 12.000 lei
- Cheltuieli materiale pentru reparatii locasuri de cult _________________18.000 lei
Art. 10 Cheltuielile pentru asistenta si
protectia sociala se stabilesc in suma de __________________________201.001 lei
din care:
- cheltuieli de personal (asistenti personali si indemnizatii
pentru persoane cu handicap) __________________________________ 110.000 lei
- ajutor pentru incalzirea locuintei(Legea 416/2001)__________________25.000 lei
- indemnizatii handicap ______________________________________66.001 lei

Art. 11 Cheltuielile pentru servicii comunale si dezvoltare publica
se stabilesc în suma de ___________________________________________90.000 lei
din care :
- cheltuieli pentru bunuri si servicii ______________________________ 90.000 lei
Art. 12 Cheltuieli pentru protectia mediului
(canalizare)_____________________________________________________ 200.000 lei
din care:
- cheltuieli pentru investitii canalizare ____________________________200.000 lei
Art. 13 Cheltuielile pentru construcŃii si întreŃineri drumuri
se stabilesc in suma totala de ________________________________ 1.072.503 lei
din care:
- bunuri si servicii ____________________________________________50.000 lei
- cheltuieli pentru investitii __________________________________ 1.022.503 lei
Art. 14 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei şi se
va comunica de către secretarul comunei către:
- InstituŃiei Prefectului – judeŃul Vaslui ;
- DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Vaslui
- Primarului comunei Puşcaşi ;
- Compartimentului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
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