
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILITA

Cu privire:

HOTARARE

la aprobarea Bugetului local al comunei Movilita,
judetul Vrancea, pentru anul 2014.

In temeiul art.45 din Legea administrafiei publice locale nr.2l5l200l, republicatd,
cu modificlrile gi complet[rile ulterioare,Consiliul Local al comunei Movilita, judetul
Vrancea intrunit in sedin{a ordinara din data de 3l .01.2014.

Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul com.Movilita, jud.Vrancea

-avand in vedere referatul de specialitate al compartimentului contabilitate,
inregistrat lanr.243120.01.2014, din care rezultanecesitatea aprobarii Bugetului local al
comunei Movilita, jud. Vrancea, pentru anul2014, precum siprocesul-verbal
nr.9ll10.01 .2014 de afisare a proiectului Bugetului local;

-avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei inregistrata la
nr.244/20.01.2014 cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului local al
comunei Movilita, jud. Vrancea, pentru anul2014;

-tinand cont de Adresele cunr.27871130.12.2013, nr.548/8.0I.2014 a AJFP-
Vrancea prin care ni se comunicarcpartizarea institutiei noastre a sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat si sumele defalcate din TVA, precum si de Adresa
nr.256/10.01.2014 a C.J.Vrancea prin care s-a repartizat institutiei noastre, pentru anul
2014, suma de 200 mii lei ;

-in conformitate cu prevederile Legii nr.35 6 12013 a bugetului de stat ptr.anul
20L4, ale Legii w.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale Legii nr.57112003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile aduse la zi;



In temeiul art. 36,alin. (l), alin. (2) lit.b , alin. (4) lit.a) si art.4l,alin.
(l)' alin. Q)lit. a,din Legea nr.2l5/2001 privind administratiapublica locala,
republicata :

HOTARASTE:

aRT.l-Aproba Bugetul locar ar comunei Movilita, jud. vrancea, pentru anul
2014, care insumeaza atat la partea de venituri, cat si la pirt"ude cheltuieli suma de
2.866.000 lei, potrivit anexelor I si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire .

ART.2-Veniturile Bugetului local al comunei Movilita caretotalizeaza suma de
2.866.00 lei cuprind :

- veniturile estimate a se obtine in anul 2014 in suma de 2.814.400lei
- excedentul anului 2013 in suma de 51.600 lei, care va fi utilizat in totalitate,

pentru dezvoltare, in anul 2014.
ART.3-Aproba Lista de investitii pentru anul2014 potrivit anexei 3 care face

parte integranta din prezentahotarire .
ART.4-Hotararea va fi comunicata primarului care va asigura aducerea acesteia

la indeplinire, iar secretarul o va da publicitatii si o va transmite celor interesati. in
termenul prevazut de lege.
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MOVILITA
Nr. 3 din 31.01.2014

Nr.consilieri in functie -13
Nr.consilieri prezenfi -13

Nr. voturi, pentru" -13
Nr.voturi rrimpotriva" - 0
Nr. abtineri - 0

Presedinte de sedinfi, Contrasemn
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Consiliul local al cofrunei Movilita
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RAPORT

privind necesitatea initierii unui proiect de hotsrare cu privire Ia aprobarea bugetului
local si al bugetului de venituri proprii al comunei Moviliti pe unal 2014

Stimate domnule primar,

In baza prevederilor Legii nr.273/2006 , privindJinantele publice locale,ale Legii
bugetului de stat pe anul 2014,nr.356/2013, o precizariior Minisirului Finantelor pablice,
transmise prin adresa nr.3548808/20.12.2013si a Decizia nr.546/30.12.2013 a Sefului
A.J.F.P Vrancea ,prin adresa nr.256/10.01.2014 a H.C.J Vrancea nr.4/10.01.2014 prin care
ne-aufost repartizate Sume alocate din cote defutcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale(cod 04.02.04),Sume defolcate m" fqi penbufrnantarea
cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, oraselor, municipiilor Tcia 1L02.02),
precum si Sameloi,defulcate din TVA pentru echilibrarea bagetelor locale (cod 11.02.06),in
calitatea pe care o'ayett, va rog sa dispuneti initierea anui proiect de hotarare privind
aprobarea bugetului local Movilita pe anul 2014.

Tot in baza acelorssi acte normative,va rog sa initiati un proiect de hotarare pentru
aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieliJinantate din venitiri proprii pentru anul
2014.

Consilier principal,
Chicet Lenuta
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EXPANERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului'local pe anul2014

.. STIMATI CONSILIERI, STIMATI INWTATI

"Obiectul acestei informari il constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii

acestora pe suise precum si stabilirea cheltuielilor pe capitole, subcapitole si titluri de

cheltuieli.
La fundamentarea bugetului pe anul2014 s-a tinut cont de mai multi factori si

anume: i

-prevederile Legii nr.356/2013-Legea bugetului de stat;
-prevederile Legii nr.27312006 privind finantele publice locale ;
-Legea nr.57112003, modificata, privind Codul fiscal;
-de adresa nr.27871130.01.2013 a A.J.F.P. Vrancea in care este mentionata Decizia

nr.546/30.12.2013, de adresa 548/08.01.2014 a A.J.F.P Vrancea in care este mentionata

Decizia nr.1/08.01.2014 a Sefului A.J.F.P Vrancea, prin care ni.s-au facut cunoscute sumele

repartizate bugetului nostru local si anume:
-Sume alocate din cote defalcate din imnozitul pe venit pentru echilibrarea buqetelor locale
(cod 04.04.04.)- 282.000 lei;
-sumele.defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

comunelor.oraselor si municipiilor (cod 11.02.02) -1.148.000 lei:
- Sum TVA 367.

- de adresa nr.256110.01.2014 a C.J. Vrancea, prin care ni s-au repartizat, de

asemenea urmatoarele sume:
- Sume din din im tru ech locale

04.02.04) - 86.000 lei;
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bueetelor locale (cod 11.02.06) - 114.000 lei .-frin 

actgle normative mentionate mai sus se stabilesc sursele de venituri ce pot fi

mobilizate la dispozitia consiliilor locale precum si actiunile ce se finanteaza din bugetele

locale in anul 2014.

Prin adresa nr.548/08.01.2014 a A.J.F.P.Vrancea ni s-au stabitit Sumele defalcate din

TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si

municipiilor,l.148.000lei, suma din care numai pentru cheltuielile de personal ale

salariaiilor din invatamant s-au repartizat 890.000Iei si suma de 110.000 lei pentru

cheltuielile materiale din invatamant; pentru finantarea cheltuielilor de incalzire cu ajutorul

social s-au repartizat 16.000 lei restul sumei, adica 132.000 lei ramanand pentru



indemnizatiile persoanelor cu handicap. Mentionam ca potrivit art.5 alin.(1) si (3) din Legea
35612013legea bugetului de stat autoritatile administratiei publice locale aloca pe langa 

-

sumele defalcade din tVA si sume din bugetele locale ale acestora. Pentru indemnizatiile
persoanelor cu:handipap ni s-a acordat sume doar in procent de75o/o restul de25o/o trebuie
sa completam din bu$etul nostru local. Iar pentru plata ajutorului de incalzire ni s-a acordat
doar suma de 16.000lei fata de 43.500 lei cat ne este necesar.

Celelalt6 sume repartizate de catre A.J.F.P. Vrancea si de catre C.J. Vrancea, adica
sumele alocate,din cotele defalcate din impozitul pe venit (187.100 lei); Cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (363.000 lei) cat si sumele defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (4S1.000lei) au fost repartizate,pe langa
veniturile proprii si pe langa subventii, pentru finantarea celorlalte actiuni (cheltuieli).

La determinarea VENITURILOR s-a tinut cont de prevederile actelor normative in
vigoare care stabilesc sursele de venituri ce se constituie la nivelul consiliilor locale,de
debitele curente si restante stabilite de organele noastre din cadrul serviciului de incasare si
urmarire a impozitelor si taxelor locale precum si de alte organe abilitate, de taxele locale
stabilite prin hotarari ale consiliului local, inbaza legilor in vigoare.

AstfeI,VENITURILE. care constituie sursele de finantare ale actiunilor ce se
finanteaza in acest an din bugetul local, se compun din urmatoarele categorii:

I. Venituri proprii - care sunt veniturile ce se realizeaza din incasarea impozitelor si
taxelor pe proprietate de la populatie si de la persoane juridice,taxe juridice de timbru,taxe
extrajudiciare de timbru,taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de
timbru,taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor sau pentru desfasurarea
de activitati (taxe asupra mijloacelor de transport,taxe si tarife pentru eliberarea de licente si
autorizatii de functionare),alte impozite si taxe fiscale,venituri din concesiuni si
inchirieri,venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale.

- Cote defalcate din impozitul pe venit - cod 04.02.01- (fac parte tot din
veniturile proprii)- sunt sumele pe care M.F (prin Trezorerii) le vireaza in conturile noastre
intr-un anlmit procent din totalul sumelor colectate ca impozit pe venit de la persoane fizice
si juridice (agepti economici) care au puncte de lucru stabile pe raza comunei noastre.

locale +od 04.02.04 - sunt sumele care ni s-au repartizat de catre A.J.F.P Vrancea si C.J.
Vrancea pentrg echilibrarea bugetului local si se includ tot in cadrul veniturilor proprii;

II. Sumq defalcate din TVA - cod 11.02. din care.
in TVA nentru ielilor

comunelor.oraqelor si municiniilor (cod 11.02.02.)- in suma totala de 1.1485.000 lei care au
fost repartizate,astfel;

a) pentru Invatamant- suma totala de 1.000.000 lei,din care:
-pentru cheltuieli de personal - suma de 790.000 lei ;
- pentru hotarari judecatoresti pentru salariatii din invatamant - 100.000 lei;
- pentru bunur;i si servicii invatamant - suma de 110.000 lei;

(repartizare facuta de catre A.J.F.P. Vrancea I
b)-pentru drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap - 132.000 lei

(cap.Asisuri si asistenta sociala. subcanit. Asistenta sociala in caz de invaliditati (cod
68.02.0$;



-pentru hiutoil incalzire aj. social- 16.000 lei. (aceasta suma se regaseste tot in anexa 2
io..:d]!l:1pilil'$iiurari si asistenta sociala ",subcapit. "Ajutor sociati (cod 68.02.15),in
totalul de 20.500 lei (in aceasta ' suma de 4.500 lei reprezinta ajutor pentru incalzirea cu
lemne inbazaL.S/20A3-P^"lLtu persoanele care au depus dosare pentru soliciarea acestui tip
de ajutor inca din anul iOt3;. 

-

III. Subventii db.la bueetul de stat - sunt sumele care se acorda prin Directia de
Munca si Solidaritato Sociala Vrancea pentru documentatiile,dosarele-inaintate de catre
primarii pentru ajutorul pentru incalzirea cu lemne si de la D.S.P Vrancea pentru plata
asistentului comunitar din cadrul unitatii noastre.
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fiecarei actiuni,de

pe titluri de
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La fundamentarea GHELTUIELTLoR-s-a tinut cont de specificul
necesarul de fonduri,de obiectivele de finantat pe care le avem in vedere.

In cadrul fiecarei actiuni (g3pitgl-bgsetar),acestea au fost detaliate
cheltuieli.

La fundamentarea cheltuielilor de personal - s-a luat in calcul salariile personalului
existent, s-a calculat cotele aferente salariilor cat si al 13-tea salariu castigat cu sentinta civila
nr.2993110 oct.20l2 a Tribunalului Vranc ea;25"h din hotararea judecatoreasca
nr.123110.03.2009, s-a adaugat si cheltuielile de personal aferentqlunii decembrie 2013
drepturi care s-au platit din bugetul acestui an.

-nuUgqSi servicll (un alt titlu de cheltuieli -in locul celui intitulat pana acum
"cheltuieli materiale si servicii")- cuprind cheltuielile pentru consumul deinergie
electrica,pentru abonamenterconvorbiri telefonice,rechizite,imprimate si alte furnituri de
birou,alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, reparatii curente,obiecte de
inventar,d.eplasari, iluminatul public,cheltuieli pentru servicii si'dezvoltare publica,inclusiv
pentru ziua comunei, pentru reparatii la drumuri. In cadrul fiecarui capitoibugetar (actiuni
de finantat) s-a;tinut cont de necesarul de lucrari de executat, de cheltuieti de efectuat.

-lsistenta sociata - alt titlu de cheltuieli -sunt sumele ce se vor acorda pentru
ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, dosare care au fost depuse ulterior.

Alte cheltuieli -un nou titlu de cheltuieli -sunt cheltuielile cu sustinerea cultelor
religioase; am propus 10.000 lei din care: pentru parohia Trotusanu suma de 10.000.

-CnenipU Oe capit unt cheltuielile de investitii. Pentru acest an am prins, ca
propuneri in acest buget, sume cu aceasta destinatie,la cap.Autoritati executive am propus
suma de 24.600 lei din care : suma de 10.000 lei pentru actualizare PUG si suma de 14.600 lei
necesara pentru plata ratelor la Echipamentul video amplasat la Primarie ;la capitolul
Invatamant -pentru plata ratelor la Sistemul avansat de securitate amplasat Ia Scoala nr.2
Movilita suma de 9.000 lei ; la capitolul Cultura,recreere, s.a suma totala de 8.000 lei din care
pentru : - Biblioteca pentru inlocuire ferestre si copertina - suma de 5.000 tei ; si suma de
3.000 lei pentru achizitionarea unui sistem inregistrare video cultura si copertina Centru de
zi; la cap. Sanatate suma de 50.000 lei pentru reparatii capitale Dispensar uman Movilita; tot
cu destinatia de cheltuieli de capital am mai propus la capit. Loduinte, servicii si dezvoltare
publica suma de 135.000 lei din care, pentru statie clorinare Diocheti si inlocuire coloana apa

suma de 481.000 lei.
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Diocheti suma de 15.p00 lei ; pentru reabilitarea sistemului de iluminat public suma de
20.000 lei si pentru *bnu-"ni eroi suma de 100.000 lei; tot cu aceasta destinatie am mai
propus la capitolul "prumuri si poduri" suma de242.500lei perltru partea de cofinantare a
proiectului "M(ldernizare drumuri de interes local" GAL.

Stimati lonsilieri, pentru ca sa aveti o prezentare mai clara a propunerilor noastre,am
intocmit doua dnexe ia acest proiect de hotarare.

Anexa nr.l -reprezinta componenta partii de venituri a bugetului local iar Anexa nr.2
reprezinta structura cheltuielilor (actiunilor) ce vor fi prevazute in bugetul anului 2014:
capitole de cheltuieli, subcapitole si titluri de cheltuieli. In ambele anexe s-au trecut si
prevederile din anul2013 pentru a putea face o comparatie intre bugetele acestor doi ani.

Daca analizati bine cele doua anexe pe care vi le-am prezentat, veti observa ca
Sumele defalcate din TVA pentru echilibrare, Sumele alocate din cote defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrare impreuna cu veniturile proprii pe care prognozam sa le realizam
sunt mai mici fata de obiectivele pe care ni le-am propus sa le realizam, fata de necesarul de
cheltuieli fapt pentru.care propunem utilizarea definitiva a excedentului din anul2013 in
suma de 51.600lei.

Acestea sunt propunerile pentru bugetul acestui an si va rugam ca dumneavoastra sa
le analizati, sa le discirtati, pentru ca in final sa putem adopta bugetul pe acest an.

O sa aveti la d,ispozitie si copii a adreselor prin care ni s-au repartizat sumele de catre
A.J.F.P. Vrancea si Consiliul Judetean Vrancea. /
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La sedinta participa un numar d"__1_^embri, din totalul {e t) membri
convocat i .  , .  f r  , l  /

Sedinta este deschisa de domnut )rn.Uu (,!Cyr'l/_. ,resedintealcomisieidespecialitate,careSupune'p.@eaordinedezi:
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Ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi.
Se prezinta proiectul de hotarare (proiectele de hotarare) de la

punctul(punctele) ale ordinii de zi.
Asupra proiectului (proiectelor) de hotarare se fac

propuneri ;
urmatoarele observatii. sau
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Fata de cele constatate si consemnate in prezentul proces-verbal, comisiaavizeaza favorabil proiectul (proiectele) de hotarare ri prop*" adoptarea in forma in careau fost redactate.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces_verbal.
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