ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CUZĂPLAC
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 1
din 29 ianuarie 2007
privind adoptarea bugetului local al Comunei Cuzăplac pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Cuzăplac;
Având în vedere raportul compartimentului buget- finanţe,contabilitate,impozite şi taxe
nr. 202 din 23 ianuarie 2007 privind bugetul local al Comunei Cuzăplac pe anul 2007,raportul
primarului privind principalele prevederi ale bugetului local pe anul 2007 precum şi raportul de
avizare a comisiei de specialitate a consiliului local;
Ţinând cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/ 2006, a Legii
nr.273 / 2006 privind finanţele publice locale ,precum şi art. 38 alin.(2) lit. d) din Legea nr. 215/
2001,modificată şi completată ;
În temeiul art. 46 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001,
modificată şi completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Adoptă bugetul local al Comunei Cuzăplac pe anul 2006, la partea de venituri în
sumă de 1.382.360 lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 1.382.360 lei
Art. 2. Veniturile totale în sumă de 1.382.360 lei provin din :
- venituri proprii ……………………………………….. 250.000 lei;
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată............... 628.000 lei;
- sume defalcate pentru echilibrarea bugetului local ...... 217.000 lei;
- sume defalcate aloc. de Cons. Jud. pentru echilibrarea
bugetului local……………………………………….
20.000 lei:
- sume defalcate alocate de Cons.jud. pentru drumuri ..
33.360 lei;
- subvenţii de la bugetul asigurărilor de şomaj către
bugetul local...............................................................
60.000 lei:
- cote defalcate din impozitul pe venit.......................... 139.000 lei.
- subvenţii de la bugetul de stat ....................................
35.000 lei
Art. 3. Cheltuielile totale îm sumă de 1.382.360 lei se repartizează astfel;
a) cheltuieli de personal total ……………………….. 951.500 lei;
din care:
- administraţia publică locală ...................................... 300.000 lei;
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- învăţământ ................................................................
- cultură ......................................................................
- asistenţi personali.............................................. ......
- drumuri şi poduri .....................................................
- centru de zi ..............................................................
b) cheltuieli materiale total ……………………….
din care;
- administraţia publică locală ..................................
- învăţământ ............................................................
- cultură....................................................................
- centru de zi...........................................................
c) transferuri total …………………………………
din care;
- ajutoare sociale ………………………………….
- cămine culturale ………………………………..
-transferuri privind contrib. de sănătate pentru
persoanele beneficiare de ajutor social…………
- ajutoare pentru consolidarea familiei
Art. 4. Cheltuielile materiale se repartizează astfel;

488.000 lei;
11.500. lei;
60.000 lei;
60.000 lei;
32.000 lei.
285.860 lei;
217,360 lei;
27.000 lei;
1.500 lei;
40.000 lei.
145.000 lei;
80.000 lei;.
25.000 lei
5.000 lei
35.000 lei.

a) administraţia publică locală .............................
din care:
- cheltuieli de întreţinere .....................................
- iluminat public ……………………………….
- drumuri şi poduri .............................................

217.360 lei ;

b) învăţământ .........................................................
din care;
- cheltuieli de întreţinere ...................................
c) cultură ...............................................................
- biblioteca comunală ........................................

27.000 lei;

94.000 lei;
80.000 lei ;
43.360 lei;

27.000 lei.
1.500 lei
1.500 lei.

Art. 5. Execuţia bugetului local se realizează sub controlul permanent şi nemijlocit al
primarului ,care va urmări realizarea veniturilor planificate precum şi descoperirea şi atragerea la
bugetul local a noi surse de venituri.
Art. 6. Primarul comunei va urmări în permanenţă încadrarea cheltuielilor în prevederile
bugetului local , angajarea cheltuielilor numai în funcţie de realizarea veniturilor şi în scopul
pentru care au fost alocate.
Art. 7. În cursul anului 2007 ,din activităţile autofinanţate se vor realiza venituri în sumă
totală de 215.000 lei, astfel:
a) cămine culturale .......................................................
din care:
- venituri proprii …………………………….
- subvenţii de la bugetul local ........................

35.000 lei;
10.000 lei;
25.000 lei.

b) păşuni comunale ...................................................... 30.000 lei.
- taxă de păşunat ............................................... 30.000 lei.
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c) păduri comunale ....................................................... 25.000 lei;
- valorificare material lemnos ………………… 25.000 lei.
d) gospodărire comunală…………………………… 130.000 lei
- sold an precedent…………………………….. 19.000 lei
- taxă apă ……………………………………...
10.000 lei
- taxă salubritate………………………………
13.000 lei
- alte prestări de servicii………………………
88.000 lei.
Art. 8. Din activităţile autofinanţate se vor efectua cheltuieli în sumă totală de 215.000
lei, astfel;
a) la căminele culturale ................................................
din care;
- cheltuieli de personal
- cheltuieli de întreţinere .................................

35.000 lei
10.000 lei
25.000 lei

b) păşuni comunale ..................................................... 30.000 lei;
din care:
- cheltuieli de capital- achiziţie motounealtă
4.000 lei
- reparaţii poduri şi drumuri acces...................
26.000 lei.
c) păduri comunale......................................................
din care:
- pază pădure ....................................................
- cheltuieli de întreţinere...................................
d) gospodărire comunală............................................
din care :
- cheltuieli de personal.....................................
- carburanţi ......................................................
- piese schimb..................................................
- reparaţii curente ...........................................
- cheltuieli de capital .....................................

25.000 lei
20.000 lei;
5.000 lei.
130.000 lei
50.000 lei
36.000 lei
20.000 lei
10.000 lei
14.000 lei.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Pop Mircea,
primarul comunei şi Giurgiu Zamfira, contabil.
Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică cu :
-

Prefectul Judeţului Sălaj;
Consiliul Judeţean Sălaj;
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj;
Trezoreria Zalău;
compartiment buget-finan'e,contabilitate,impozite şi taxe;
afişare în localităţile comunei;
dosar şedinţe consiliu local;
d-lui primar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Puşcaş Gherasim,

CONTRASEMNEAZĂ,
p. Secretar comună,
Mureşan Ioan
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