ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 39

privind rectificarea bugetului local al comunei Laza, judeţul Vaslui
pentru anul 2008
Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Laza din
care rezultă necesitatea, legalitatea şi oportunitatea rectificării bugetului local al comunei
Laza pentru anul 2008;
Având în vedere prevederile art. 19 alin.(2) şi ale art.20 alin.(1) lit.”c” din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui
nr.136/29.10.2008 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume
defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor comunale;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”b” coroborat cu alin.(4) lit.”a” precum şi
ale art.45 alin.(1) şi (2) din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Laza, judeţul Vaslui întrunit în şedinţă ordinară de
lucru;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Bugetul local al comunei Laza, judeţul Vaslui pentru anul 2008, adoptat prin
hotărârea proprie nr.4/31.01.2008 şi rectificat prin hotărârile nr.21/30.04.2008,
nr.7/25.06.2008, nr.13/24.07.2008, 31/30.09.2008 şi 34/30.10.2008, se rectifică pentru a
–VI-a oară în acest an potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art.2. La partea de VENITURI:
-se majorează veniturile pe total cu suma de 467.000 lei , după cum urmează:
- la indicatorul 11.02.05 –Sume defalcate din TVA pentru drumuri se majorează cu
150.000 lei;
- la indicatorul 42.02.34 –subvenţii pentru căldură, se majorează cu suma de
220.000 lei;
-la subvenţii de la AJOFM se majorează cu suma de 17.000 lei;
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-la sume defalcate din TVA pentru finanţarea activităţilor descentralizate
(cheltuieli personal învăţământ) se majorează cu suma de 30.000 lei;
-la venituri proprii se majorează acestea cu suma de 50.000 lei după cum urmează:
-indicatorul 03.02.18-impozit pe venit de la notarii publici se diminuează cu
suma de 4.900 lei;
-indicatorul 16.02.50-alte taxe din utilizarea de bunuri, se diminuează cu
suma de 1.900 lei;
-indicatorul 04.02.01 –cote defalcate din impozit pe venit (47%) se
majorează cu suma de 6.000 lei;
-indicatorul 04.02.04-cote defalcate din impozitul pe venit (22%) de la
consiliul judeţean se majorează cu suma de 28.000 lei;
-indicatorul 07.02.01.02-impozit clădiri persoane juridice, se majorează cu
suma de 2.000 lei;
-indicatorul 07.02.02.02-impozit teren persoane juridice, se majorează cu
suma de 1.000 lei;
-indicatorul 16.02.03-taxe eliberare autorizaţii funcţionare, se majorează cu
suma de 4.000 lei;
-indicatorul 18.02.50-alte impozite şi taxe se majorează cu suma de 1.000
lei;
-indicatorul 33.02.28-venituri din recuperarea cheltuielilor anilor precedenţi,
se majorează cu suma de 200 lei;
-indicatorul 33.02.50-venituri din prestări servicii –(pază), se majorează cu
suma de 300 lei;
-indicatorul 35.02.01-amenzi, se majorează cu suma de 14.300 lei;
Art.3. La partea de CHELTUIELI:
-se majorează cheltuielile pe total cu suma de 467.000 lei după cum urmează:
-la capitolul 51.02. administraţie publică – cheltuieli de personal, se majorează cu
suma de 17.000 lei pentru plata angajaţilor la Legea 76/2002;
-la capitolul 67.02 –biblioteca, se majorează cheltuielile cu suma de 2.300 lei
pentru reparaţii curente;
- la capitolul 70.02 -Gospodărire comunală se majorează cheltuielile cu suma de
84.000 lei din care – cheltuieli curente 40.000 lei şi –cheltuieli de capital 44.000 şi anume
pentru ravena Laza 10.000 lei, pentru documentaţie alimentare cu apă Sauca = 24.000 lei
şi pentru documentaţie proiect realizare parc şi locuri de joacă pentru copii în comuna
Laza = 10.000 lei;
-la capitolul 68.02.-Asistenţă socială-se majorează cheltuielile cu suma de 220.000
lei – ajutorul pentru încălzirea locuinţei;
- la capitolul 84.02 –Transporturi şi comunicaţii –drumuri şi poduri se majorează
cheltuielile cu suma de 116.000 lei, la cheltuieli curente pentru achiziţionare de material
pietros pentru drumurile comunale;
-la capitolul 65 învăţământ se majorează cheltuielile cu suma de 30.000 lei la
cheltuieli de personal;
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Art.4. Se aprobă transferul de cheltuieli de la un capitol la altul sau de la un
subcapitol la altul în cadrul aceluiaş capitol, după cum urmează:
-de la capitolul 51.02 Administraţie publică se transferă de la cheltuieli de personal
suma de 22.000 lei după cum urmează: -suma de 12.000 lei la cheltuieli pentru asistenţă
socială –aplicarea Acordului colectiv de muncă şi suma de 10.000 lei la cheltuieli de
capital pentru procurarea de programe informatice;
-de la capitolul 68.02.-asistenţă socială, se transferă suma de 51.300 lei după cum
urmează: -de la cheltuieli de personal suma de 23.000 lei şi de la ajutoare sociale suma
de 26.000 lei, total 49.000 lei se transferă la cheltuieli de personal pentru învăţământ şi
tot de la ajutoare sociale se transferă suma de 2300 lei la cheltuieli materiale pentru
bibliotecă;
Art.5. Serviciul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Laza se autorizează de a introduce modificările aprobate la venituri pe surse de
venit şi la cheltuieli pe elemente de cheltuieli şi capitole în bugetul local al comunei Laza
pentru anul 2008, conform prezentei hotărâri.
Art.6. Primarul comunei Laza în calitatea sa de ordonator principal de credite
răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale a sumelor
repartizate fiecărui capitol bugetar.
LAZA, 14.11.2008
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER, BALAN NICOLETA

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretar comuna Laza,
Puşcaşu Ioan
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