ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.3/2011
privind aprobarea bugetului local al comunei Cozmeni
pentru anul 2011 si bugetului institutiilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011
Consiliul local al comunei Cozmeni , judetul Harghita
•

•
•
•
•
•

•

Văzând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre prin care
primarul comunei prezintă fundamentarea veniturilor si cheltuielilor
prevăzute în bugetul local si bugetul institutiilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii;
Avand in vedere Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională în
administraţie publică
Vazând raportul compartimentului de resort al aparatului de
specialitate al primarului;
Avand avizul favorabil dat la proiectul de hotarare de comisia de
specialitate a consiliului local;
Vazând adresa DGFP Harghita nr.117/2011 si adresa Consiliului
Judetean Harghita nr.2038/2011;
In baza Legii nr.286/2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011 si a
art. 2 alin.(2), (3), (4), (5), a art. 39 alin.(3), (4), (5) si a art.58 alin. (1)
lit.”a” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Administratiei si
Internelor nr. 7 din 12 ianuarie 2011 privind aprobarea nivelului maxim
al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al
unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, pozitia 41. 27;

În temeiul art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, art.45 alin.(2) din Legea
nr.215/2001 privind administarţia publică locală, modificată şi completată;
HOTĂREŞTE :
Art.1- Se aprobă bugetul general al comunei Cozmeni pe anul 2011 ,la
venituri în sumă de 3.270.60 mii lei şi la cheltuieli în suma de 3.349,71 mii
lei,pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare.
Art.2– Se aproba sinteza bugetului propriu sectiunea de functionare pe
anul 2011, detailată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe
acţiuni conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 – Se aproba sinteza bugetului propriu sectiunea de dezvoltare pe
anul 2011, detailată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe
acţiuni conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4 – Se aproba finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă
de de 79.112,06 lei din excedentul aniilor precedeţi.
Art..5- Se aprobă utilizarea temporară din excedentul aniilor precedenţi
a sumei de 15.577,65 lei în cazul înregistrării unori goluri de casă provenite din
decalaje între veniturile şi cheltuielile la sec’iunea de func’ionare anului curent
precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat
la finele exerciţiului bugetar 2011.
Art.6 - Se aproba lista de investitii aferenta bugetului local conform
anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.7 – Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011 conform anexei 4 care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.8- Se aprobă programul de investiţii pe anul 211 conform anexei nr.5
Art.9- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi
compartimentul financiar contabil şi se comunică persoanelor interesate şi la
DGFP Harghita şi Instituţia Prefectului Judeţului Harghita.
Cozmeni la data de 11 februarie 2011

Preşedinte de şedinţă
Abraham Robert

Contrasemnează secretar,
Balint Agota

ANEXA 1 la HCL nr.3/2011

BUGET LOCAL – SECTIUNEA FUNCTIONARE
VENITURI: 1.834.910 lei
1. 01.02.01 Impozit pe profit - 2000 lei
2. 03.02. - IMPOZIT PE VENIT – 1000
- 03.02.18 – impozitul pe venit din transferul proprietatii imobiliare – 1.000
3. 04.02 - COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT: 479.000
a) 04.02.01 - cote defalcate din impozitul pe venit – 116.000
b) 04.02.04 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale – 363.000
4. 07.02 - IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE: 171.100
07.02.01 - impozit pe clădiri –
49.000
- impozit pe clădiri persoane fizice – 27.000
- impozit pe clădiri persoane juridice – 22.000
07.02.02 - Impozit pe terenuri –
122.000
- impozit pe teren persoane fizice –
17.000
- impozit pe teren persoane juridice –
7.000
- impozit pe teren extravilan –
98.000
07.02.03 - taxe judic.de timbru –
100
5. 11.02. - SUME DEFALCATE DIN TVA:1.229.000
11.02.01- cheltuieli descentralizate 56.000
a) 11.02.02 - sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor – 723.000
b) 11.02.06 - sume defalcate din TVA pentru echilib. bugetelor locale –
450.000
12.02.07 – Alte impozite - Taxe hoteliere - 1.000
6. 16.02. - TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI: 67.000
a)16.02.02 - Impozit pe mijloace de transport –
63.000
- impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice – 43.000
- impozit mijloacele de transport deţinute persoane juridice –
20.000
b)16.02.03 - Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autor. de funcţ – 2000
c)16.02.50 – Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor
sau pe desfasurarea de activitati –
2.000
18.02.50 -Alte impozite şi taxe -

9.000

7) 30.02. - VENITURI DIN PROPRIETATE: 2.000
30.02.05.- venituri din concesiuni – 2.000
8) 34.02. - VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI
PERMISE:4000
34.02.02 - Taxe extrajudiciare de timbru – 4000
9) 35.02. - AMENZI, PENALITĂŢI, CONFISCĂRI: 27.000
35.02.01 - Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor
legale – 1.000
35.02.50-Alte amenzi,penalităţi – 26.000

10) 36.02. DIVERSE VENITURI – 89.000
36.02.06 - Taxe speciale – 81.000
36.02.50-Alte venituri - 8.000
37.02.01 – Donaţii

16.000

11) 42.02. – SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT – 42.000
42.02.34 – Sprijin incalzire locuinte – 31.000
42.02.41 – Sănătate
11.000
12) 37.02.03.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii
de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) - 304.190

CHELTUIELI TOTAL –1.834.910 lei
1. 51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE : 525.500
a) Cheltuieli de personal - 51.02.10. – 332.000
b) Bunuri si servicii - 51.02.20. – 193.500 LEI, din care:
a. 20.01.01 – 6000
b. 20.01.02 – 1.500
c. 20.01.03 – 50.000
d. 20.01.05 – 5.000
e. 20.01.08 – 19.000
f. 20.01.09 – 6.000
g. 20.01.30 - 80.000
h. 20.02
- 8.000
i. 20.06.01 – 3.000
j. 20.13
- 5.000
k. 20.30.03 – 10.000
2. 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – 3.000
a) Bunuri si servicii - 54.02.05 –
3.000, din care:
3. 56.02 – TRANSFER CU CARACTER GENERAL - 8.400
56.02.07 8.400
4. 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ: 44.650
a) Cheltuieli de personal - 61.02.10 24.920
b) Bunuri si servicii - 61.02.20 –
19.730, din care:
a) 20.01.05 – 1.500
b) 20.01.09 - 14.230
c) 20.30.03 - 4.000
5.

65.02. - ÎNVĂŢĂMÂNT – 756.000
a. Cheltuieli de personal - 65.02.10. - 636.000
b. Burse - 59.01 – 0
c. Bunuri si servicii - 65.02.20. – 64.000, din care:
- 20.01.01 – 1.100
- 20.01.02 – 1.100
- 20.01.03 – 25.550
- 20.01.04 - 2.900
- 20.01.08 - 3.500

- 20.01.09 –
800
- 20.01.30 – 18.500
- 20.02.–
4.500
- 20.04150
- 20.05.30 - 2000
- 20.06.01 - 2.000
- 20.11 1.300
- 20.13 –
600
6. 57.02.02- 56.000
7. - 66.02 –SANATAE
- 11.640
a.Cheltuieli de personal – 66. 02.10. – 11.140
b.Bunuri si servicii - 66.02.20. – 500,
8. - 67.02. - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE – 110.080
a.Cheltuieli de personal - 67.02.10. – 23.180
b.Bunuri si servicii - 67.02.20. – 86.900, din care:
- 67.02.03 – 76.280
- 67.02.05 - 33.600
- 67.02.50 200
9.- 68.02. - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ – 193.740
a.Cheltuieli de personal 68.02.10 – 24.040
b.Bunuri si servicii – 68.02.20. – 30.700,
c.Transferuri 68.02.51 – 33.000
d. Asistenţă socială 68.57.02 – 106.000

10.- 70.02. - LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE – 48.000
a.Bunuri si servicii – 48.000, din care:
b.Locuinţe
2.000
c.Alimentare cu apă - 8.000
d.Iluminat public – 38.000

11.- 74.02. - PROTECTIA MEDIULUI – 62.300
a.Bunuri si servicii - 74.02.20 - 62.300, din care :
-Salubrizare şi gest.deş. – 62.300
12.- 80.02- ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE – 18.000
a.Bunuri si servicii - 80.02.20 18.000
13.- 83.02. – AGRICULTURĂ – 23.800
a.Bunuri si servicii - 83.02.20 – 23.800
14.- 84.02. - TRANSPORTURI – 29.800
a.Bunuri si servicii - 84.02.20 – 29.800

ANEXA 2 la HCL nr. 3/2011

BUGET LOCAL – SECTIUNEA DEZVOLTARE
VENITURI: 1.048.690
1) 37.02.04 – VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE: 304.190
2) 45.02.04 – FONDURI EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE - 744.500

CHELTUIELI: 1.127.800
51.02. AUTORITATI PUBLICE –
1.300
51.02.71 – Cheltuieli de capital – 1.300
67.02 – CULTURĂ ŞI RELIFGIE – 286.500
- 67.02.50 – 139.000
- 67.02.307 – 25.000
- 67.02.312 -122.500
80.02 –ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE -5.000
- 80.02.130 - 5.000
87.02.-ALTE ACŢIUNI ECONOMICE – 835.000
- 87.02.04 – 835.000

ANEXA 4 la HCL nr.3/2011
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE
INTEGRAL SAU PARŢIAL
DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011
SECTIUNE FUNCTIONARE :
VENITURI
- 338.000 DIN CARE :
- 30.10.09 – 346.000
- 33.10 41.000
- 37.10
-49.000
CHELTUIELI

-

338.000

1. 83.10.03.30 - ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL AGRICULTURII –
297.000 LEI din care:
- Cheltuieli personali 83.10.10 – 43.810
- Bunuri si servicii - 83.10.20 – 253.190
2. 87.10 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE - 41.000

SECŢIUNE DE DEZVOLTARE :
- VENITURI :
49.000 din care :
- 37.10.04. Vărsăminte din secţiune de funcţ. – 49.000
-CHELTUIELI
49.000 din care :
- 83.10.03
AGRICULTURĂ
49.000

