ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.12

privind adoptarea bugetului local al comunei Laza, judeţul Vaslui
pentru anul 2009
Având în vedere prevederile Legii nr. 18/27.02.2009 - Legea bugetului de
stat pe anul 2009;
În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) literele „a” şi „b” şi ale art.20
alin.(1) lit.”a” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” coroborat cu art.45 alin.(1) şi
(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
Consiliul local al comunei Laza, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă ordinară
de lucru;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea veniturilor, a
structurii acestora pe surse şi a cheltuielilor pe destinaţii pentru bugetul propriu
precum şi pentru instituţiile şi activităţile ce se finanţează din acesta.
Art.2. Bugetul propriu pe anul 2009 se stabileşte la venituri în sumă totală
de 3.085.000 lei şi la cheltuieli în sumă totală de 3.085.000 lei. Detalierea
veniturilor bugetului propriu pe capitole şi subcapitole iar a cheltuielilor pe
capitole, subcapitole şi articole se va efectua de către serviciul contabilitate pe
formularele tipizate de buget, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta.
Art.3. Veniturile bugetului local al comunei Laza pe anul 2009 se stabilesc
astfel:
Venituri totale = 3.085.000 lei, din care:
a)-venituri proprii = 226.000 lei;
b)-cote defalcate din impozitul pe venit = 350.000 lei;
c)-Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor bugetului local =
2.449.000 lei;
d)-subvenţii de la bugetul de stat = 23.000 lei;
e)-subvenţii de la alte bugete (AJOFM) = 37.000 lei;
Art.4. Încasarea impozitelor şi taxelor, vărsămintelor şi a celorlalte venituri
ale bugetului local pentru anul 2009 de orice natură şi provenienţă, se efectuează
în conformitate cu prevederile din actele normative care au ca obiect de
reglementare aceste resurse financiare.
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Art.5. În structura economică, cheltuielile bugetului local pe anul 2009 se
repartizează astfel:
Cheltuieli totale = 3.085.000 lei, din care:
-cap.51.02. Administraţie locală = 617.600 lei din care: cheltuieli de
personal 498.700 lei, cheltuieli materiale 79.900 lei, cheltuieli asistenţă socială
(tichete cadou) 9.000 lei şi cheltuieli de capital 30.000 lei din care pentru
procurarea unui nou xerox 10.000 lei şi pentru reamenajarea monument istoric
închinat Eroilor neamului 20.000 lei;
-cap.56.02. Transferuri din bugetul local la bugetul de asigurări sociale
pentru sănătate (CASS pentru beneficiarii Legii nr.416/2002) = 5.000 lei;
-cap.61.02. Ordine publică şi siguranţă naţională – subcapitolul „Protecţie
civilă nonmilitară şi protecţie civilă contra incendiilor” = 99.900 lei din care:
pentru cheltuieli de personal – şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă protecţie civilă şi P.S.I. = 84.500 lei iar cheltuieli materiale = 15.400 lei;
-cap.65.02. Învăţământ =1.580.100 lei din care: cheltuieli de personal
1.453.000 lei, cheltuieli materiale = 96.500 lei, burse şcolare şi obiecte de inventar
= 9.000 lei şi cheltuieli asistenţă socială (tichete cadou) 21.600 lei;
-cap.67.02. Cultură = 72.200 lei din care pentru Biblioteca comunală
39.200 lei, pentru Căminul cultural 26.000 lei şi pentru Servicii religioase =
7.000 lei;
-cap.68.02. Asistenţă socială = 296.000 lei din care: cheltuieli de personal
pentru 15 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav = 187.400 lei,
ajutoare sociale 62.600 lei, ajutoare pentru căldură la beneficiarii Legii 416/2002
23.000 lei, sprijin acordat tinerilor căsătoriţi la întemeierea familiei (200 Euro)
=12.000 lei, contravaloarea trusourilor pentru nou-născuţi = 8.000 lei şi ajutoare
pentru căldură acordate altor persoane în afara beneficiarilor Legii 416/2002 =
3000 lei;
-cap.70.02 servicii de dezvoltare publică şi locuinţe (pentru gospodăria
comunală) = 282.400 lei din care cheltuieli materiale = 107.400 lei iar cheltuieli
de capital = 175.000 lei după cum urmează:-taxa participare la asociaţia de
management al deşeurilor = 2.000 lei, taxe intabulare teren pentru locuri speciale
de depozitare selectivă a deşeurilor = 8.000 lei, studiu fezabilitate pentru
alimentare cu apă a satului Sauca = 30.000 lei, achiziţionare proiect alimentare cu
apă, canalizare, staţie de epurare sat Laza = 125.000 lei, reactualizarea planurilor
urbanistice a localităţilor comunei Laza = 10.000 lei;
-cap.84.02 Transporturi –drumuri şi poduri = 131.800 lei din care
cheltuieli materiale pentru transport piatră întreţinere drumuri = 131.800;
Cheltuielile prevăzute în bugetul propriu pe anul 2009 reprezintă limite
maxime care nu pot fi depăşite iar modificarea lor se va putea face în condiţiile
legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de
cheltuieli se vor face numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul
limitelor aprobate.
Art.6. Pentru bugetul activităţilor în afara bugetului (Fond Rulment şi Taxe
speciale) se stabileşte suma de 425.000 lei din care fond rulemnt 413.000 lei şi
taxe speciale 12.000 lei care se repartizează pe cheltuieli astfel: cheltuieli
materiale curente = 12.000 lei şi cheltuieli de capital = 413.000 lei din care: pentru
stabilizare consolidare Ravena Laza = 14.000 lei, pietruire drum Şcoala Sauca –
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DN 2F = 17.000 lei, amenajări trotuare Şcoala Râşniţa = 22.000 lei, pietruire
drumuri săteşti –pod Iliuţă sat Sauca = 190.000 lei, amenajare piaţa-târg-obor sat
Laza = 74.000 lei, studii-proiect Cămin cultural = 15.000 lei, studii, avize,
alimentare cu apă, canalizare, staţie de epurare sat Laza şi modernizare drum Laza
– Râşniţa = 66.000 lei şi proiect amenajare parcuri de joacă pentru copii = 15.000
lei;
Art.7. Pentru bugetul finanţat integral din venituri proprii (activităţile
autofinanţate –alimentare cu apă, păşune, piaţă târg-obor) se stabileşte un
plan la venituri de 29.800 din care la alimentare cu apă 17.500, la piaţă
târg-obor 7.200 şi la păşune 5.100 lei iar la cheltuieli în sumă totală de
29.800;
Art.8. Pentru bugetul finanţat parţial din venituri proprii cât şi din subvenţii
de la bugetul local (Căminul cultural) se stabileşte la venituri suma de
32.000 lei din care: din taxa închiriere veselă 300 lei, din taxa prestaţii
servicii (discotecă) = 700 lei, din donaţii şi sponsorizări = 5.000 lei şi
subvenţii de la bugetul local 26.000 lei. La cheltuieli se stabileşte suma de
32.000 lei din care pentru cheltuieli de personal 17.700 lei şi cheltuieli
materiale 14.300 lei.
Art.9. În cadrul bugetului local al comunei Laza pentru anul 2009 se adoptă
următoarele bugete în forma finală:
a) –Bugetul local: -venituri = 3.085.000 lei;
-cheltuieli = 3.085.000 lei;
-excedent/deficit = 0.
b) –Bugetul activităţilor finanţate integral din fonduri proprii:
-venituri = 29.800 lei;
-cheltuieli = 29.800 lei;
-excedent/deficit = 0.
c) –Bugetul activităţilor finanţate parţial din fonduri proprii:
-venituri = 32.000 lei;
-cheltuieli = 32.000 lei;
-excedent/deficit = 0.
d) –Bugetul activităţilor în afara bugetului (PSI-Mediu, Fond rulment):
-venituri = 12.000 lei;
-cheltuieli = 425.000 lei;
-excedent/deficit = 0.
Art.10. De aducerea la îndeplinire a prezentei răspunde Primarul comunei
Laza în calitate de ordonator principal de credite.
LAZA, 27.03.2009
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER, CHIRICA PETRU VLAD
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Laza,
Puşcaşu Ioan
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