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                                              H O T Ă R Â R E  

                       Privind aprobarea bugetului local pe anul 2012 

 

        Analizând proiectul bugetului local pentru anul 2012,prezentat de dl.Tripo 

Stefan,primarul comunei, 

        Văzând raportul de specialitate  cu nr.423/9.02.2012 si rapoartele de avizare ale 

comisiilor  de specialitate ale consiliului local, 

        Având în vedere prevederile art.19 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare, 

        Tinând seama de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012,nr.293/2011, 

        In baza dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) si ale art.115 

alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu 

modificările şi completările ulterioare, 

        Consiliul local al comunei CHISLAZ,  cu  12 voturi “pentru”  

 

                                           - H O T Ă R Ă S T E : 

 

        Art.1. – Se aprobă bugetul local al comunei Chislaz pentru anul 2012,la partea de 

venituri,în mii lei,după cum urmează:   

      TOTAL VENITURI:                                                                                3.246,87  

      03.02.18  Impozit venit transferării proprietăţii                                               18,00 

      04.02.01  Cote din impozitul pe venit                                                            160,00    

      04.02.04  Cote din sume defalcate din impozit                                              421,00 

      07.02.01  Impozit pe teren clădiri persoane fizice şi juridice                           38,00                                 

      07.02.02  Impozit pe teren intravilan  persoane fizice şi juridice                     52,00 

      07.02.03  Impozit pe teren extravilan                                                             180,00   

      07.02.50  Alte impozite şi taxe-autorizaţii construcţie,carnet producător          2,00  

      11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru program lapte,corn  

      şi fructe în şcoli                                                                                                 30,00        

      11.02.02 Sume defalcate din TVA învăţământ,asistenţi şi ajutor social      1163,23    

      11.02.05 Sume defalcate din TVA-drumuri judeţene                                        0,00       

      11.02.06 Sume din TVA pentru echilibrare bugete locale                             243,00 

      11.02.07 Sume defalcate din TVA-infrastructură                                              0,00  

      15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice(deratizare,salubrizare+rămăşiţe)         4,50                                                             



      16.02.02 Impozit mijloace de transport persoane  fizice şi juridice              120,00    

      16.02.03 Taxe şi tarife eliberare autorizaţii                                                        2,00 

      16.02.50 Alte taxe pe utilizare bunuri(taxe firmă,publicitate,etc.)                     0,93 

      18.02.50 Alte impozite şi taxe(certificate producător)                                       2,00                                                                                        

      30.02.05 Venituri din concesiuni şi închirieri                                                  25,00                                                                 

      34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru                                                              3,00 

      35.02.01 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni                                                 25,00 

      36.02.50  Alte venituri                                                                                      80,00  

      39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri                                                       0,00 

      42.02.05 Subvenţii primate de bugetul local                                                      0,00   

      42.02.34 Subvenţii sprijin încălzirea locuinţei                                                 50,00 

      45.02.02 Subvenţii  pentru TVA în cadrul proiectului de  

                       dezvoltare derulat                                                                           109,12 

        5081     Cont curent-împrumut OTP în contul proiectului de dezvoltare 

                     derulat                                                                                               435,00 

      21.40.14 Sume din soldul anilor precedenţi                                                      83,09                                                                                     

         Art.2. – Se aprobă bugetul local al comunei Chislaz pe anul 2012,la partea de 

cheltuieli,după cum urmează: 

     TOTAL CHELTUIELI     din care:                                                          3.246,87 

           -Secţiune funcţionare =     2.253,38           

           -Sectiune dezvoltare   =        993,49            

     51.02. Cheltuieli autorităţi executive                                                         594,00 

SF     10. Cheltuieli de personal                                                                         270,00 

SF     20. Cheltuieli cu bunuri si servicii  din care:                                            324,00           

SF  61.02.01  Protecţia civilă şi protecţia împotriva incendiilor                      12,00 

SF  61.02.02 Alte cheltuieli cu ordinea publică şi siguranţa naţională          100,00 

      65.02.Cheltuieli cu învaţământul                                                             1.110,23                           

SF              10.Cheltuieli de personal  din care:                                                       877,22+ 

                                                                                                                                 58,28 

                 Şcoala Chişlaz:       417,22+29,14 

                 Şcoala Mişca:         460,00+29,14   

SF  20.01…20.30 Cheltuieli cu bunuri si servicii  din care:                              144,73  

                 Şcoala Mişca :           68,00 

                 Şcoala Chişlaz           76,73 

SF 57.01  Programul corn şi lapte în şcoli                                                           30,00                                     

SF      67.02.Cheltuieli cultură,bibliotecă,cămine culturale                          250,50 

SF            10.Bibliotecă- Cheltuieli de personal                                                   15,00 

                 20. Cheltuieli cu bunuri şi servicii din care:                                          5,00 

                     -materiale cu caracter functional:5,00 

SD            Cămine culturale:                                                                              140,00 

                    -reparaţii capitale acoperiş cămin Pocluşa         :50,00      

                    -consolidare cămin Sînlazăr                               :25,00 



SD            Construire capelă Chiraleu                                    :65,00   

SF      59. Susţinerea cultelor                                                                             40,00 

SF      20. Spaţii verzi                                                                                           0,50 

SD      71.Baza sportivă                                                                                      50,00                              

SF     68.02.Asistenta sociala                                                                          235,00 

          20.Înfiinţare programe sociale                                                                  15,00 

          57.Îndemnizaţii persoane cu handicap                                                   147,00 

                -încălzire ajutor social                                                                         15,00 

                -sprijin încălzire locuinţă                                                                    50,00 

       50.57 Alte cheltuieli cu asistenţa socială                                                       8,00     

  70.02 Cheltuieli în domeniul locuinţelor şi dezvoltare publică                 224,00                                                                                                                               

SF       20.Bunuri si servicii din care:                                                                  51,00 

            -iluminat public       :41,00 

            -alte cheltuieli cu bunuri şi servicii:10,00    

SD      71.Investiţii –iluminat public                                                                   42,00 

SD           Investiţii alimentare cu apă                                                                  98,00 

SD           Investiţii reparaţii  atelier tâmplărie Mişca                                          33,00   

SD           Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor şi dezvoltare rurală                   0,00 

SD          Plan urbanistic general                                                                            0,00  

SF   74.02 Cheltuieli în domeniul protecţiei mediului                                     30,00 

                  Bunuri şi servicii – salubrizare                                                           20,00 

                                               - canalizare                                                             10,00 

SD   80.02.56. Alte acţiuni economice-proiect fonduri neramb. FEN              532,74 

                 -împrumutul pentru terminarea proiectului început       435,00 

                 -dobânzi                                                                            21,00 

                 -comisioane + doc.creditare                                               1,65 

                 -plăţi din sume tva rec.                                                     75,09 

   84.02 Drumuri şi poduri                                                                               158,40 

SD   71.01.03 Investiţii/reabilitare  drumuri datorii                        120,40        145,40  

                       Proiecte drumuri pietruire                                           25,00 

SF   20.02 Reparaţii curente  străzi                                                                       13,00 

   

        Art.3. – Se aprobă veniturile autofinantate ,după cum urmează: 

Total venituri autofinanţate:                                                                               152,91 

Soldul anului precedent:                                                                                       50,91   

Venituri apa Mişca                                                                                               25,00 

Închirieri :cămine culturale                                                                                  10,00 

                 Păşuni                                                                                                  55,00 

Taxa mijloace de transport vehicule lente                                                            12,00 

        Art.4. – Se aproba cheltuielile  autofinantate ,dupa cum urmează: 

Total cheltuieli                                                                                                    152,91 

Cheltuieli cu întreţinere apa Mişca                                                                       25,00 



Cheltuieli cu întreţinere cămine culturale şi dotări                                                 10,91 

Cheltuieli reparaţii drumuri                                                                                     17,00 

Cheltuieli în domeniul  salubrizării                                                                         50,00 

Cheltuieli amenajare şi funcţionare strand                                                              50,00 

        Art.5.-Se aprobă un număr total de 25  de posturi, comunicat de Instituţia 

Prefectului-judeţul Bihor  în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.63/2010 pentru 

modificarea şi completarea  Legii nr.273/2006 ,din care 22 posturi potrivit pct.1 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 iar un număr de 3 posturi adăugate 

pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum 

şi organigrama şi statul de funcţii.    

         Art.6 -Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

domnul Tripo Ştefan,primarul comunei şi compartimentul contabilitate.    

         Art.7.-Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţă publică prin afisaj la sediu si se 

comunică: 

               - dlui Tripo Stefan,primarul comunei; 

               - compartimentului contabilitate; 

               - Instituţiei Prefectului-judetul Bihor; 

               - Direcţiei Generale a Finantelor Publice Bihor. 

 

 

 

            Preşedinte de şedinţă, 

                Mihai Kosztandi 

                                                                                 Contrasemnează, 

                                                                                         Secretar, 

                                                                                      Ioan Tiriteu 

 

 

Nr.13 din 16 februarie 2012    

                

     

 

 

 

 

                                    

  


