ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.2
privind adoptarea bugetului local al comunei Laza, judeţul Vaslui
pentru anul 2007
Având în vedere prevederile Legii nr. 486/2006 Legea bugetului de stat pe anul
2007;
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.38, alin.(3) lit.”b” şi ale ale alin.(4) lit.”a” coroborat cu
art.46 alin.(1) şi (2) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
cu modificările şi completările ulterioare;
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 2007 se stabileşte la venituri în sumă totală de
2.117.000 lei şi la cheltuieli în sumă totală de 2.117.000 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.
Art.3. Veniturile bugetului local al comunei Laza pe anul 2007 se stabilesc astfel:
A. Venituri totale = 2.117.000 lei, din care:
a)-venituri proprii = 118.000 lei, compuse din:
- impozit pe clădiri = 17.600 lei din care de la persoane fizice 16.000 lei iar de
la persoane juridice 1.600 lei;;
- impozit pe teren = 53.000 lei din care pe teren intravilan 25.200 lei, pe teren
extravilan 27.400 lei şi de la persoane juridice 400 lei;;
- taxe judiciare de timbru pentru activitati notariale = 2.000 lei;
- taxe judiciare de timbru pentru eliberarea certificatelor fiscale 500 lei;
- taxe pentru eliberarea biletelor de proprietate pentru animale = 300 lei;
- taxe pentru eliberarea adeverinţelor 500 lei;
- alte venituri privind finanţarea bugetară a anilor precedenţi = 500 lei;

- impozite pentru mijloacele de transport = 14.200 lei din care de la persoane fizice
9.000 lei iar de la persoane juridice 5.200 lei;
- taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare şi viza anuală a acestora = 6.500
lei;
- taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de construire 2.000 lei;
- taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi pentru prelungirea acestora
500 lei;
- taxe pentru eliberarea certificatelor de producător 500 lei;
- taxe firmă = 150 lei;
- taxe eliberare acte de stare civilă de orice fel = 250 lei;
- taxe înmatriculare autovehicule = 1.500 lei;
-venituri din închirieri = 7.000 lei;
- venituri din amenzi = 9.400 lei;
- vărsăminte din veniturile activităţilor autofinanţate = 2.100 lei (20% din
încasări pentru formulare-chitanţiere şi efectuarea operaţiunilor de încasare);
b)- Cote defalcate din impozitul pe venit (47%) = 5.000 lei;
c)- Sume alocate de la Bugetul statului pentru bugetul local = 1.829.000 lei; din
care :
-sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunei = 1.281.000 lei din care 1.077.000 lei sunt cheltuieli de personal
pentru învăţământ;
-sume defalcate din TVA pentru drumuri = 10.000 lei;
-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local (22% din
impozitul pe venit) = 107.000 lei;
-sume defalcate din TVA pentru echilibarea bugetului local = 431.000 lei;
d)- Subvenţii de la bugetul statuluipentru acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei = 102.000 lei;
Art.4. Încasarea impozitelor şi taxelor, vărsămintelor şi a celorlalte venituri ale
bugetului local pentru anul 2007 de orice natură şi provenienţă, se efectuează în
conformitate cu prevederile din actele normative care au ca obiect de reglementare
aceste resurse financiare.
Art.5. În structura economică, cheltuielile bugetului local pe anul 2007 se
repartizează astfel:
B.Cheltuieli totale = 2.117.000 lei, din care:
-cap.51.02. Administraţie locală = 442.300 lei din care cheltuielile de personal
sunt în valoare de 371.300 lei, cele materiale sunt de 66.000 lei iar cheltuieli de capital
5.000 lei;
-cap.61.02. Ordine publică şi siguranţă naţională – subcapitolul „Protecţie civilă
nonmilitară şi protecţie civilă contra incendiilor” = 22.000 lei din care pentru cheltuieli
de personal – şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă -protecţie civilă şi P.S.I. =
19.000 lei iar cheltuieli materiale = 3.000 lei;
-cap.65.02. Învăţământ =1.555.100 lei din care: cheltuieli de personal 1.077.000
lei, cheltuieli materiale = 71.100 lei, burse şcolare şi obiecte de inventar = 7.000 lei;

-cap.67.02. Cultură = 64.900 lei din care pentru Biblioteca comunală 25.900 lei,
pentru Căminul cultural 24.000 lei şi pentru Servicii religioase = 15.000 lei;
-cap.68.02. Asistenţă socială = 317.000 lei din care: cheltuieli de personal pentru
13 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav = 92.000 lei, transferuri =
105.000 lei şi subvenţii de la bugetul de stat = 120.000 lei;
-cap.70.02 servicii de dezvoltare publică şi locuinţe (pentru gospodăria
comunală) = 64.500 lei din care cheltuieli materiale = 48.500 lei iar cheltuieli de capital
= 16.000 lei;
-cap.84.02 Transporturi –drumuri şi poduri = 51.200 lei din care 49.200 lei
cheltuieli materiale pentru transport piatră şi 2.000 lei cheltuieli de capital;
Cheltuielile prevăzute în bugetul propriu pe anul 2007 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. Se aprobă organigrama cu numărul de posturi din aparatul propriu de
specialitate al primarului comunei Laza şi din serviciile publice de sub autoritatea
consiliului local pentru anul 2007 potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta.
Art.7. La activităţile autofinanţate se stabileşte un plan la venituri de 17.500 lei
iar la cheltuieli în sumă de 27.500 lei deoarece avem excedent din 2006 10.000 lei, după
cum urmează:
- alimentarea cu apă: la venituri 10.800 lei de la abonaţii cu apă la curte sau
locuinţă şi de la abonaţii stradali. La cheltuieli 10.800 lei din care transfer la
bugetul local 20% = reprezentând 2.160 lei pentru operaţiunile şi formularele
chitanţiere de încasare a taxelor iar pentru materiale întreţinere reţea, pentru
plata energie electrică şi a persoanei care se ocupă de exploatarea instalaţiei
diferenţa de 8.640 lei ;
- păşunea comunală: la venituri 4.000 lei din taxa de păşunat iar la cheltuieli
9.000 lei din care 20% se alocă bugetului local pentru chitanţiere şi operaţiuni
de încasare = 800 lei iar diferenţa de 8.200 lei pentru reânsămânţări păşune;
- piaţă târg-obor: la venituri = 2.700 lei din taxele stabilite prin hotărârea
consiliului local iar la cheltuieli = 7.700 lei din care pentru bugetul local 20%
= 540 lei pentru operaţiuni de încasare şi chitanţiere-formulare iar pentru
amenajarea-împrejmuirea târgului diferenţa de = 7.160 lei.
- Cămin cultural care este o activitate finanţată parţial din venituri proprii şi
parţial de la bugetul local se stabilesc veniturile la 25.000 lei din care 1.000 lei
din din venituri proprii şi de la bugetul local se transferă 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 şi 8.000 lei pentru organizarea celor 2 acţiuni
culturale de ampoloare: „Festivalul satelor de pe Valea Racovei” şi „Festivalul
de datini şi obiceiuri de iarnă”.
- Taxe speciale pentru mediu şi pentru P.S.I. se stabileşte la venituri un plan de
7.000 lei din care 3.500 lei din taxa de PSI şi 3.500 lei din taxa pentru mediu
de la cele 1176 gospodării.
Art.8. Sumele alocate la Fondul de rulment în valoare de 732.000 lei se
repartizează pe obiective de investiţii ce se vor realiza în anul 2007 astfel:

- pentru construire „Grădiniţă cu 3 săli de grupă” sat Laza = 532.000 lei;
- pentru realizare extindere electrificare rurală zona IAS Laza suma de 100.000
lei;
- pentru amenajarea şi împietruirea drumului de la şcoala Sauca la şosea DN 2F
Vaslui-Bacău suma de 100.000 lei;
Art.9. În cadrul bugetului local al comunei Laza pentru anul 2007 se adoptă
următoarele bugete în forma finală:
a) –Bugetul local: -venituri = 2.117.000 lei;
-cheltuieli = 2.117.000 lei;
-excedent/deficit = 0.
b) –Bugetul activităţilor finanţate integral din fonduri proprii:
-venituri = 17.500 lei;
-cheltuieli = 27.500 lei;
-excedent/deficit = 0.
c) –Bugetul activităţilor finanţate parţial din fonduri proprii:
-venituri = 25.000 lei;
-cheltuieli = 25.000 lei;
-excedent/deficit = 0.
d) –Bugetul activităţilor în afara bugetului (PSI-Mediu, Fond rulment):
-venituri = 7.000 lei;
-cheltuieli = 739.000 lei;
-excedent/deficit = 0.
Art.10. Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
LAZA, 30.01.2007
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER, ASAVEI CEZAR

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul comunei Laza,
Puşcaşu Ioan

