ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 13
Pentru aprobarea bugetului local pe anul 2017
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIOCANI, JUDETUL VASLUI;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului local pe anul 2017, inițiat de
Primarul comunei Ciocani, dl. Calin Gheorghe;
Avînd în vedere expunerea de motive a inițiatorului, raportul compartimentului financiar
contabil și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;
Adresa Nr. 1561/23.02.2017 a Directiei Generala Regionala a Finanţelor Publice Iași, a AJFP
Vaslui, adresa 2091/13.03.2017 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui si adresa nr.
2296/01.03.2017 a Consiliului Judetean Vaslui;
Avand în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6 /2017;
În conformitate cu prevederile art. 1, alin.1 şi 2,litera -a-,-b-,-c-, art. 19, alin.1, art.20, alin.1 şi
art. 39 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), litera-b- ale alin.(4), litera -a- şi art. 45, alin.(1) şi (2),
litera-a-, din Legea nr. 215/ 2001 privind Administraţia publică locală, republicată ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Bugetul local cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziţia comunei, şi repartizarea
acestora în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare economică şi socială precum şi pentru finanţarea
cheltuielilor autorităţii administraţiei publice locale, învăţământului preuniversitar, asistenţă socială şi
social –culturale .
Art. 2 - Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora
pe capitole şi subcapitole şi a cheltuielilor pe capitole şi subcapitole.
Art.3 - (1) Pentru anul 2017 , bugetul local se stabileşte la venituri în sumă de 9.802.000 lei şi la
cheltuieli în sumă de 9.802.000 lei.
(2) Detalierea veniturilor bugetului local pe capitole şi subcapitole este prevăzută în anexa nr. 1.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetului local cu detalierea pe capitole şi subcapitole este prevăzută în
anexa nr. 2.
Art. 4 - Veniturile bugetului local se formează din sume defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate , impozite şi taxe pe proprietate de la persoane fizice şi juridice, venituri cu
destinaţie specială precum şi din cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
Art. 5 - Încasarea impozitelor ,taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului local pentru anul 2017, sunt
fundamentate la nivelul realizărilor din anul precedent.
Art. 6 - Veniturile totale ale bugetului local pentru anul 2017 sunt in suma de 9.802.000 lei şi se
prezintă astfel:
Venituri proprii
= 1.174.800 lei
Impozite si taxe locale
= 692.400 lei
Cote defalcate din impozitul pe venit
= 213.000 lei
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
= 269.000 lei
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
Cheltuieli de personal,învăţământul preuniversitar
cheltuieli prev.. La art104.4, lit b din legea educatie nr. 1/2011
cheltuieli pt. aplicarea Legii 85/2016

= 1.653.000 lei
937.000 lei
97.000 lei
10.000 lei

Cheltuieli de personal, pentru asistenţi personali si indemnizatii lunare
530.000 lei
- Alte cheltuieli privind finantarea ajutorului de încălzire,
- beneficiarii de ajutor social
28.000 lei
- Cheltuieli privind plata stimulentelor educationale acordate
copiilor proveniti din familii defavorizate
35.000 lei
cheltuieli pentru drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale
integrati in invatamantul de masa
16.000 lei
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
540.000 lei
Subvenţii de la bugetul de stat
6.434.200 lei
- Subvenţii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
47.000 lei.
- Subvenţii pentru ajutorul de încălzirea locuinţei
40.000 lei
- Sume pentru finantarea programelor nationale de dezvoltare locala
6.347.200 lei
Art. 7 - În structura economică, cheltuielile bugetului local pentru anul 2017 se prezintă astfel :
- Cheltuieli totale
9.802.000 lei
a) Secţiunea de funcţionare
2.893.184 lei
- cheltuieli de personal
1.989.550 lei
- cheltuieli materiale şi servicii
605.134 lei
- burse
5.000 lei
- acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne
53.500 lei
- ajutoare de urgenta
6.000 lei
- Indemnizatii insotitori
262.000 lei
- fond de rezerva la dispozitia consiliilor locale
100.000 lei
b) Secţiunea de dezvoltare (cheltuieli de capital)
6.908.816 lei
24.51.02 achizitionare autoturism se stabilesc în sumă de
37.000 lei
24.65.02 Proiecte MDRAP 1)Continuare lucrari gradinita cu program normal . 888.000 lei
2)Reabilitare si modernizare scoala clasele I-IV Crang Nou
763.432 lei
3)Reabilitare si modernizare scoala casee I-IV SAT Crang
1.156.568 lei
4) Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala Teodor Medeleanu ,
1.150.400 lei
sat Ciocani
24.70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se stabilesc în sumă de
243.000 lei
- Finalizare proiect Alimentare cu apa sat Crang
55.725 lei
- Forare put Sat Cang Nou
187.275 lei
24.84.02 Transporturi
2.670.416 lei
- Modernizare drumuri de interes local in comuna Ciocani,jud Vaslui
2.670.416 lei
Art. 8 -(1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2017 reprezintă limite maxime, avându-se
în vedere obligaţia de a fi prevăzute distinct credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante la finele
anului anterior celui pentru care se întocmeşte bugetul.
Art. 9 -Prezenta hotărâre va fi comunicată celor în drept şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin
afişare .
Art. 10 - Anexele nr. 1,2,3 fac parte integrantă din prezenta.
Art. 11.– Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei, cu sprijinul
compartimentului financiar - contabil.
27.martie 2017
Presedinte de sedinta
Apostoleanu Erica

Contrasemneaza
Secretar Abaza Iosefina

Anexa nr.1
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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
DETALIERE EXECUTIE BUGETARA
Privind veniturile bugetului local pentru anul 2017
SPECIFICATIE

Plan
anual

Venituri-totale
Veniturii proprii;(l+ll)
l.Total impozite si taxe locale
-impozit pe cladiri de la persoane fizice (07.02.01.01)
-impozit pe cladiri persoane juridice(07.02.01.02)
-impozitul pe teren intravilan de la persoane fizice(07.02.02.01)
-impozitul pe teren intravilan de la persoane juridice(07.02.02.02)
-impozitul pe teren extravilan de la persoane fizice si
juridice(07.02.02.03)
-taxe judiciare de timbru(070300)
-taxe asupra mijloacelor de transport detinute de pers. Fizice(16.02.02.01)
-taxe asupra mijloacelor de transport detinute de pers.
Juridice(16.02.02.02)
-taxe si tarife pentru eliberare de autorizatii si licente16.02.03
-Alte impozite si taxe(18.02.50)
-venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05)
-taxe exrtajudiciare de timbru pentru activitatea notariala(34.02.02)
-venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
(35.02.01)
-diverse venituri (36.00)
- impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din
patrimoniul pers(03.02.18)
ll.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(04.02)
-Cote defalcate din impozit pe venit: (04.02.01)
Cotedin impozitul pe venit ,pentru echilibrarea bugetului local(04.02.04)
III.Sume defalcate din TVA
a).-Sume defalcate din T.V. A. pentru echilibrarea bugetelor locale
(11.02.06)
c).-Sume defalcate din T.V. A. in vederea finantarii
drumurilor(11.02.05)
d) Sume defalcate din T.V.A.pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor : (11.02.02) din care:
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 40.02.14
lV Subventii-Subventii pentru lemne altele decat cele de la L. 416(42.02.34)
-subventii din bugetul de stat pentru finantarea
sanatatii(42.02.41)
-finantarea programelor nationale de dezvoltare locala 42.02.65
Intocmit
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ANEXA NR.2
LA HOTARAREA C.L nr.13 din
27.03. 2017

DETALIEREA
cheltuielilor bugetului local pentru anul 2017
Specificare
BUGET
INITIAL
Autorităţi publice
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
Cheltuieli de capital
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Alte servicii publice generale
Fond de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale
Ordine publică

779.600
596.600
143.000
37.000
3.000

cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
Învăţământ
Cheltuieli de personal
Cheltuieli de personal(hotarari judecatoresti)
Burse
Total cheltuieli materiale din TVA
Total cheltuieli materiale din bugetul local
Tichete sociale gradinita C.E.S
Cheltuieli de capital
SANATATE
Cheltuieli de personal
Cheltuieli.materiale
Cultură recreere si religie
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
Asistenţă socială
. Cheltuieli de personal
Indemnizatii persoane cu handicap+ ajutoare de
urgenta si ajutoare de incalzire
Locuinţe, servicii şi dezvoltare
Chelt materiale
Alimentare cu apa ,din bugetul local,pompe
Protectia mediului
Chelt.materiale
Transporturi
Cheltuieli materiale
Cheltuieli capital modernizare drumuri satesti
comuna ciocani
TOTAL CHELTUIELI

24.160
9.500
5.100.350
937.000
10.000
5.000
97.000
41.950
51.000
3.958.400
49.300
46.800
2.500
97.990
24.990
73.000
489.500
350.000
139.500

100.000
100.000
33.660

316.500
73.500
243.000
10.000
10.000
2.825.100
154.684

9.802.000

