ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.4
privind adoptarea bugetului local al comunei Laza, judetul Vaslui pentru anul
2008
Avand in vedere prevederile Legii nr. 388/2007 Legea bugetului de stat pe anul 2008;
In conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) literele „a” si „b” si ale art.20 alin.(1) lit.”a”
din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” coroborat cu art.45 alin.(1) si (2) lit.”a” din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
Consiliul local al comunei Laza, judetul Vaslui, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

HOTARASTE:
Art.1. Obiectul prezentei hotarari il constituie stabilirea veniturilor, a structurii acestora pe
surse si a cheltuielilor pe destinatii pentru bugetul propriu precum si pentru institutiile si
activitatile ce se finanteaza din acesta.
Art.2. Bugetul propriu pe anul 2008 se stabileste la venituri in suma totala de 2.561.000 lei
si la cheltuieli in suma totala de 2.561.000 lei. Detalierea veniturilor bugetului propriu pe capitole
si subcapitole iar a cheltuielilor pe capitole, subcapitole si articole se va efectua de catre serviciul
contabilitate pe formularele tipizate de buget.
Art.3. Veniturile bugetului local al comunei Laza pe anul 2008 se stabilesc astfel:
A. Venituri totale = 2.561.000 lei, din care:
a)-venituri proprii = 383.000 lei, compuse din:
1). Cote defalcate din impozitul pe venit = 268.000 lei din care: -cota de 47% din
impozitul pe venit = 60.000 lei si –cota de 22% din impozitul pe venit alocata de consiliul
judetean = 208.000 lei;
2). Impozite si taxe locale = 115.000 lei din care:
- impozit pe cladiri = 24.000 lei din care de la persoane fizice 19.000 lei iar de la
persoane juridice 5.000 lei;
- impozit pe teren = 60.000 lei din care pe teren intravilan de la persoane fizice 22.000
lei, pe teren extravilan 36.000 lei si de la persoane juridice 2.000 lei;
- taxe extrajudiciare de timbru = 1.000 lei;
- taxe administrative = 2.500 lei;
- impozite pentru mijloacele de transport = 13.300 lei din care de la persoane fizice 9.300
lei iar de la persoane juridice 4.000 lei;
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-venituri din chirii = 8.200 lei;
- venituri din amenzi = 6.000 lei;
b).- Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata total = 2.178.000 lei, din care:
- sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate = 1.456.000 lei;
- sume defalcate din TVA pentru drumuri = 30.000 lei;
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local = 692.000 lei;
Art.4. Incasarea impozitelor si taxelor, varsamintelor si a celorlalte venituri ale bugetului
local pentru anul 2008 de orice natura si provenienta, se efectueaza in conformitate cu prevederile
din actele normative care au ca obiect de reglementare aceste resurse financiare.
Art.5. In structura economica, cheltuielile bugetului local pe anul 2008 se repartizeaza
astfel:
B.Cheltuieli totale = 2.117.000 lei, din care:
-cap.51.02. Administratie locala = 442.300 lei din care cheltuielile de personal sunt in
valoare de 371.300 lei, cele materiale sunt de 66.000 lei iar cheltuieli de capital 5.000 lei;
-cap.61.02. Ordine publica si siguranta nationala – subcapitolul „Protectie civila
nonmilitara si protectie civila contra incendiilor” = 22.000 lei din care: pentru cheltuieli de
personal – sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta -protectie civila si P.S.I. = 19.000 lei iar
cheltuieli materiale = 3.000 lei;
-cap.65.02. Invatamant =1.555.100 lei din care: cheltuieli de personal 1.077.000 lei,
cheltuieli materiale = 71.100 lei, burse scolare si obiecte de inventar = 7.000 lei;

-cap.67.02. Cultura = 64.900 lei din care pentru Biblioteca comunala 25.900 lei, pentru
Caminul cultural 24.000 lei si pentru Servicii religioase = 15.000 lei;
-cap.68.02. Asistenta sociala = 317.000 lei din care: cheltuieli de personal pentru 13
asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav = 92.000 lei, transferuri = 105.000 lei si
subventii de la bugetul de stat = 120.000 lei;
-cap.70.02 servicii de dezvoltare publica si locuinte (pentru gospodaria comunala) =
64.500 lei din care cheltuieli materiale = 48.500 lei iar cheltuieli de capital = 16.000 lei;
-cap.84.02 Transporturi –drumuri si poduri = 51.200 lei din care 49.200 lei cheltuieli
materiale pentru transport piatra si 2.000 lei cheltuieli de capital;
Cheltuielile prevazute in bugetul propriu pe anul 2007 reprezinta limite maxime care nu
pot fi depasite iar modificarea lor se va putea face in conditiile legii. Angajarea, contractarea de
lucrari, bunuri si servicii, precum si efectuarea de
cheltuieli se vor face numai cu respectarea prevederilor legale si in cadrul limitelor aprobate.
Art.6. Se aproba organigrama cu numarul de posturi din aparatul propriu de specialitate al
primarului comunei Laza si din serviciile publice de sub autoritatea consiliului local pentru anul
2007 potrivit anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta.
Art.7. La activitatile autofinantate se stabileste un plan la venituri de 17.500 lei iar la
cheltuieli in suma de 27.500 lei deoarece avem excedent din 2006 10.000 lei, dupa cum urmeaza:
- alimentarea cu apa: la venituri 10.800 lei de la abonatii cu apa la curte sau locuinta si
de la abonatii stradali. La cheltuieli 10.800 lei din care transfer la bugetul local 20% =
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reprezentand 2.160 lei pentru operatiunile si formularele chitantiere de incasare a
taxelor iar pentru materiale intretinere retea, pentru plata energie electrica si a persoanei
care se ocupa de exploatarea instalatiei diferenta de 8.640 lei ;
pasunea comunala: la venituri 4.000 lei din taxa de pasunat iar la cheltuieli 9.000 lei din
care 20% se aloca bugetului local pentru chitantiere si operatiuni de incasare = 800 lei
iar diferenta de 8.200 lei pentru reansamantari pasune;
piata targ-obor: la venituri = 2.700 lei din taxele stabilite prin hotararea consiliului local
iar la cheltuieli = 7.700 lei din care pentru bugetul local 20% = 540 lei pentru operatiuni
de incasare si chitantiere-formulare iar pentru amenajarea-imprejmuirea targului
diferenta de = 7.160 lei.
Camin cultural care este o activitate finantata partial din venituri proprii si partial de la
bugetul local se stabilesc veniturile la 25.000 lei din care 1.000 lei din din venituri
proprii si de la bugetul local se transfera 24.000 lei iar la cheltuieli suma de 25.000 lei
din care pentru cheltuieli de personal 14.500 lei, 2.500 lei cheltuieli materiale si 8.000
lei pentru organizarea celor 2 actiuni culturale de ampoloare: „Festivalul satelor de pe
Valea Racovei” si „Festivalul de datini si obiceiuri de iarna”.
Taxe speciale pentru mediu si pentru P.S.I. se stabileste la venituri un plan de 7.000 lei
din care 3.500 lei din taxa de PSI si 3.500 lei din taxa pentru mediu de la cele 1176
gospodarii.

Art.8. Sumele alocate la Fondul de rulment in valoare de 732.000 lei se repartizeaza pe
obiective de investitii ce se vor realiza in anul 2007 astfel:
- pentru construire „Gradinita cu 3 sali de grupa” sat Laza = 532.000 lei;
- pentru realizare extindere electrificare rurala zona IAS Laza suma de 100.000 lei;
- pentru amenajarea si impietruirea drumului de la scoala Sauca la sosea DN 2F VasluiBacau suma de 100.000 lei;
Art.9. In cadrul bugetului local al comunei Laza pentru anul 2007 se adopta urmatoarele
bugete in forma finala:
a) –Bugetul local: -venituri = 2.117.000 lei;
-cheltuieli = 2.117.000 lei;
-excedent/deficit = 0.
b) –Bugetul activitatilor finantate integral din fonduri proprii:
-venituri = 17.500 lei;
-cheltuieli = 27.500 lei;
-excedent/deficit = 0.
c) –Bugetul activitatilor finantate partial din fonduri proprii:
-venituri = 25.000 lei;
-cheltuieli = 25.000 lei;
-excedent/deficit = 0.
d) –Bugetul activitatilor in afara bugetului (PSI-Mediu, Fond rulment):
-venituri = 7.000 lei;
-cheltuieli = 739.000 lei;
-excedent/deficit = 0.
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Art.10. Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.
LAZA, 30.01.2007
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER, ASAVEI CEZAR

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul comunei Laza,
Puscasu Ioan
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