ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA MARTINESTI
CONSILIUL LOCAL ;
HOTARAREA NR. 7/2015
Privind aprobarea bugetului local al comunei Martinesti pe anul 2015
si estimari pe anii 2016-2018;
Consiliul Local al comunei Martinesti, judetul Hunedoara ;
Analizand expunerea de motive a primarului comunei Martinesti privind
necesitatea aprobarii bugetului local al comunei Martinesti pe anul 2014 insotita de
referatul compartimentului financiar contabil, anuntul si procesul verbal de afisaj a
proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Martinesti pe
anul 2015 si estimari pe anii 2016-2018, nr. 186/29.12.2014 prin care s-a facut aplicarea
art.8 din Legea 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Avand in vedere avizul comisiei de specialitate de pe langa Consiliul
Local al comunei Martinesti ;
Vazand adresa nr. 1549 din 23.01.2015 a Directiei Generale Regionale a
Finantelor Publice Timisoara – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Hunedoara
privind sumele aprobate comunei Martinesti prin Decizia nr. 1/23.01.2015 a Sefului
administratiei judetene a finantelor publice a judetului Hunedoara si a Hotararii Guvernului
nr. 14/14.01.2015 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adaugata si a sumelor din cota de 18,5 % din impozitul pe venit și
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ,
pe anul 2015;
In temeiul prevederilor art. 19 alin.(1), alin (2) din Legea nr. 273/2006
privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit.”b” si alin. (4), lit. “a”, art. 45
alin. (1), alin. (2), lit. “a” din Legea nr. 215/2001 Legea Administratiei Publice Locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTARASTE:
Art. 1. Bugetul local al comunei Martinesti, pe anul 2015 cuprinde resursele
financiare la dispozitia comunei pentru finantarea autoritatilor si serviciilor publice locale,
precum si pentru realizarea unor lucrari economice si social – culturale de interes local.
Art. 2. Bugetul local al comunei Martinesti pe anul 2015 se stabileste la
venituri in suma de 2.077,55 mii lei dupa cum urmeaza :
- La veniturile sectiunii de functionare suma de 1.117,20 mii lei
- La veniturile sectiunii de dezvoltare suma de 960,35 mii lei
Art. 3. Bugetul local al comunei Martinesti pe anul 2015 se stabileste la
cheltuieli in suma de 2.621,23 mii lei, dupa cum urmeaza :
- la cheltuielile sectiunii de functionare suma de 1.117,20 mii lei
- la cheltuielile sectiunii de dezvoltare suma de 960,35 mii lei la care se adauga

suma de 543,68 mii lei reprezentand excedentul bugetului local din anul precedent care se
utilizeaza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
Bugetul propriu al comunei, detailat la venituri pe capitole si subcapitole,
iar la cheltuieli, pe actiuni este prevazut in anexa nr. 1.
Art. 4. Resursele financiare ale bugetului local se constituie din impozite
si taxe locale, cote si sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa
pe valoarea adaugata si din subventii.
Art.5. Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2015 in suma totala
de
2.077,55 mii lei se prezinta astfel :
1. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
04.02. = 576 mii
lei
2. Impozite si taxe pe proprietate
07.02. = 230 mii
lei
3. Sume defalcate din TVA
11.02. = 917,54 mii
lei
4. Taxe pe utilizarea bunurilor ,autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
16.02. = 35,90
mii lei
5. Alte impozite si taxe fiscale
18.02.
= 2 mii
lei
6. Venituri din proprietate

30.02

= 157,90

7. Venituri din taxe administrative

34.02

=

3 mii

8. Amenzi,penalitati si confiscari

35.02

=

7 mii

9. Subventii de la bugetul de stat

42.02

= 40,78

mii lei
lei
lei
mii lei
10. Fondul European de Dezvoltare Rurala
45.02.04 = 107,43
mii lei
Art.6. Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2015 reprezinta limite
maxime care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se face in conditiile legii.
Art. 7. Structura cheltuielilor bugetului local pe anul 2015 se prezinta astfel:
- Cheltuieli totale :
= 2.621,23 mii lei, din care :
- pentru sectiunea de functionare suma de 1.117,20 mii lei, dupa cum
urmeaza :
- cheltuieli de personal
= 509 mii lei ;
- bunuri si servicii
= 471,70 mii lei ;
- asistenta sociala
= 133,50 mii lei ;
- alte cheltuieli , burse
= 3 mii lei;
- pentru sectiunea de dezvoltare suma de 1.504,03 mii lei, dupa cum urmeaza :

- cheltuieli de capital
= 1.504,03 mii lei
Art.8 . Cheltuielile autoritatilor publice capitol 51.02 :
- sectiunea functionare = 524 mii lei, din care :
- cheltuieli de personal
= 340,50 mii lei ;
- bunuri si servicii
= 172,50 mii lei;
- sectiunea dezvoltare - cheltuieli de capital = 110,40 mii lei
Art.9. Ordine publica si siguranta nationala Cap.61.02
- sectiunea functionare - bunuri si servicii = 10 mii lei
Art.10. Cheltuielile social – culturale se stabilesc in suma de 957,09 mii lei ,
din care :
- pentru invatamant, capitol 65.02 :
- sectiunea functionare = 167mii lei, din care :
- cheltuieli de personal
= 126 mii lei
- bunuri si servicii
= 38 mii lei
- alte cheltuieli,burse
= 3 mii lei
- sectiunea dezvoltare – cheltuieli de capital
- pentru sanatate, capitol 66.02
- sectiunea functionare = 11,20 mii lei, din care :
- bunuri si servicii

= 27 mii lei ;

= 11,20 mii lei

- pentru cultura capitol 67.02
- sectiunea functionare = 129 mii lei, din care :
- cheltuieli de personal
= 39 mii lei ;
- bunuri si servicii
= 90 mii lei;
- sectiunea dezvoltare – cheltuieli de capital = 586,49 mii
lei ;
- pentru asigurari si asistenta sociala cap.68.02 :
- sectiunea functionare = 137 mii lei, din care :
- cheltuieli de personal
= 3,5 mii lei ;
- asistenta sociala
= 133,50 mii lei;
Art. 11. Cheltuieli cu Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape
- pentru Locuinte, servicii si dezvoltare capitol 70.02 :
- sectiunea functionare = 100 mii lei, din care :
- bunuri si servicii
= 100 mii lei;
- sectiunea dezvoltare -cheltuieli de capital = 30 mii lei
Art. 12. Cheltuieli pentru transporturi capitol 84.02 :
- sectiunea functionare = 50 mii lei, din care :
- bunuri si servicii
= 50 mii lei;
- sectiunea dezvoltare = 750,14 mii lei

- cheltuieli de capital
= 750,14 mii lei
Art. 13. Primarul comunei poate prezenta Consiliului Local al comunei
Martinesti propuneri de rectificare a bugetului local pe anul 2015, ca urmare a
rectificarii bugetului de stat din alte motive justificative.
Art.14. Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015 cu finantarea
integrala de la bugetul local al comunei Martinesti.
Art.15. Anexele Nr.l si Nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 16. Hotararea se comunica :
- Ordonatorului principal de credite, Institutiei Prefectului judetului
Hunedoara, Compartimentului Contabilitate, Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Deva.
PRESEDINTE DE SEDINTA ;
Martinesti, 17.02.2015

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ;
Popon Dragos Claudiu

