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CONSILIUL LOCAL MUEREASCA

Judetul Valcea

HOTARAREA NR.9/ 2015
Privitor la: aprobarea bugetului local pe anul 2015

Consiliul Local al comunei Muereasca, judetul Valcea, intrunit in sedinta

de lucru ordinara din data de 05.02.2015, la care participa un numar oe

- 

consilieri, din totalul de 11.

-vazand 
ca prin votul majoritatii doamna Calin Marina a fost aleasa

presedinte de sedinta, in conditiile art. 35 din Legea numarul 77512007

republicata privind administratia publica locala

Luand in dezbatere expunerea de motive si proiectul de hotarare,

prezentate de primarul comunei Muereasca, raportul comun al Comisiilor de

specialitate a Consiliului Local al comunei Muereasca, precum si raportul de

specialitate inregistrat sub numarul 496/ 30.01.2015, prin care se propune

initierea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local pe

anul 2015.
Vazand si raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare

intocmit de secretarul unitatii administrative
Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de

elaborare a proiectelor, actelor normative conform aft' 7 din Legea nr' 52l

2003 privind transparenta decizionala in administratia publica prin afisarea la

sediul consiliului Local a proiectului bugetului local conform procesului verbal

nr.497l 30.01.7015.
In conformitate cu prevederile art.19 alin.1 din Legea n(' 2731 2006

Drivind finantele publice locale, a Legii nr. 1861 2014 privind bugetul de stat

pe anul 2015 si adresa nr ' VL 172221 27 .01.2015 de la Administratia
judeteana a Finantelor Publice Valcea coroborate cu prevederile art 38

alin.2, din Legea 215/ 2001 republicata privind administratia publica locala

In tem;iul art 36, alin (1), (2) lit.b), (4) lit.c) si art.45 alin (1), (2) lit'

c) din legea 7151 700I, republicata privind administratia publica locala, cu

modificar]le si completarile ulterioare, cu un numar de 

- 

voturi "pentru";

voturi "impotriva"; 

- 

"abtineri"



HOTARASTE:

Art.1 Se aproba bugetul local al comunei Muereasca pe anul 2015

care totalizeaza la venituri suma de 2695,76 mti lei, iar la partea de cheltuieli

suma de 7695,76 mti lei, conform anexei care face pafte inteqranta din

prezenta hotarare.
Art.2 Veniturile bugetului local cuprind suma de 2695,76 mii lei, din

care: 2090,18 mii lei la sectiunea de functionare si suma de 605,58 mii lei la

sectiunea de dezvoltare.
Veniturile curente totalizeaza suma de 2693,26 mii lei.

Veniturile proprii ale bugetului local totalizeaza suma de 583,20 mii lei.

In cadrul veniturilor curente, venlturile fiscale totalizeaza suma de

2651,46 mii lei, din care suma de 341,50 mii lei reprezinta cote si sume

defalcate din impozitul pe venit, suma de 134,50 mii lei reprezinta impozite

si taxe pe proprietate, suma de 7175,16 mlt lei reprezinta impozite si taxe pe

bunuri si servicii, iar suma de 0,30 mii lei reprezinta alte impozite si taxe

fiscale.
In cadrul veniturilor obtinute din impozite si taxe pe bunuri si servicii

suma de 2110.06 mii lei reprezinta sume defalcate din TVA din care: suma

de 1152,00 mii lei reprezinta sume defalcate din TVA pentru finantarea

cheituielilor descentralizate la nivelul comunelor (cheltuieli pentru sustinerea

sistemului de invatamant, sustinerea sistemului de protectie a persoanelor

cu handicap si ajutorul de incalzire al persoanelor beneficiare de ajutor

social) si suma de 958,06 mii lei reprezinta sume defalcate din TVA pentru

echilibrarea bugetelor locale.
Veniturile nefiscate se stabilesc la suma de 41,80 mii lei care provin in

principal din: venituri din concesiuni si inchirieri, venituri din taxe

administrative, amenzi, penalitati si confiscari.
Veniturile din subventii se stabilesc la suma de 2,50 mii lei si reprezinta

subventii acordate de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintei cu lemne.

Din veniturile sectiunii de functionare se prevede un imprumut pentru

sectiunea de dezvoltare in suma de 605,58 mii lei.

Art.3 Cheltuielile bugetului local pe anul 2015 se stabilesc in suma de

2695,f 6 mli lei, din care 2090,18 mii lei pentru sectiunea de functionare si in

suma de 605,58 mii lei pentru sectiunea de dezvoltare si sunt repartizate

astfel:
TOTAL CHELTUIELI

din care:
1. Cheltuieli curente
a) cheltuieli de personal
b) cheltuieli cu bunuri si servicii
c) asistenta sociala
2. Cheltuieli de capital

= 2695,76 mli lelt

= 2090,18 mii lei

= 1392,00 mii lei

= 473,68 mii lei

= 224,50 mii lei
= 605,58 mii lei
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Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2015, reprezinta limite
maxime care nu pot fi depasite, iar modificarile se vor face in conditiile legii_
Angajarea, contractarea de lucrari si bunuri, precum si efectuarea de
cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale si in limita
creditelor aprobate.

Art.4 Cheltuielile pentru autoritatile publice pe anul 2015 se stabilesc
in suma totala de 703,58 mii lei astfel: pentru sectiunea de functionare
suma de 643,58 mii lei compusa din suma de 354,90 mii lei cheltuieli de
personal si suma de 288,68 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii; pentru
sectiunea de dezvoltare suma de 60,00 mii lei pentru achizitionare parter
imobil sediu primarie.

Art.5 Cheltuielile pentru protectie civila si protectia contra incendiilor
pe anul 2015 se stabilesc la sectiunea de dezvoltare in suma de 50,00 mii lei
pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu
autospeciala pentru servicii de urgenta.

Art.6 Cheltuielile pentru invatamant finantate din bugetul local pe anul
2015 totalizeaza la sectiunea de functionare suma de 829,37 mti lei din care:
suma de 728,70 mii lel reprezinta cheltuieli de personal, suma de 83,00 mii
lei reprezinta cheltuieli cu bunuri si servicii si suma de 77,67 m| lei pentru
asistenta sociala reprezentand drepturile materiale si alocatiile zilnice de
hrana pentru copiii cu CES conform HG 72511 2005. Finantarea sumei de
829,37 mlt lei a fost asigurata astfel: 613,00 mii lei din sume defalcate din
TVA pentru salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani
stabilite prin lege, precum si contributiiie aferente acestora; 104,00 mii lei
din sume defalcate din TVA pentru plata salariilor in unitatile de invatamant
preuniversitar de stat conform hotararilor judecatoresfl; 83,00 mii lei din
sume defalcate din ryA pentru cheltuielile prevazute Ia art.104 alin.1 lit.bf
e) din Legea educatiei nationale nr.7l 701-1;11,70 mii iei din venituri proprii
ale bugetului local pentru decontarea transportului la si de la locur oe munca
al cadrelor didactice si suma de 17,67 m| lei din venituri proprii pentru
drepturile cooiilor cu CES.

Cheltuielile pentru sectiunea de dezvoltare sunt stabilite la suma de
20,00 mii lei pentru finalizarea obiectivului de investitii "Amenajare teren de
sport" Ia Scoala Gimnaziala lYuereasca de Sus.

Art.7 Cheltuielile pentru cultura, recreere si religie finantate din
bugetul local totalizeaza la sectiunea de functionare suma de 43,08 mii lei
astfel: suma de 33,08 mii lei pentru Biblioteca publica comunala din care
suma de 31,08 mii lei reprezinta cheltuieli de personal si suma de 2,00 mii lei
reprezinta cheltuieli cu bunuri si servicii, iar suma de 10,00 mii lei pentru
intretinere baza sportiva din satul Muereasca cheltuieli cu bunuri servicii.

Art.8 Cheltuielile pentru asigurari si asistenta sociala, finiintate din
bugetul local pe anul 2015 sunt planificate pentru sectiunea de functionare
la suma de 484,15 mil lei din care: suma de 277 ,37 mii lei reprezinta
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cheltuieli de personal pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap, 1

iar suma de 206,83 mii lei asistenta sociala. In cadrul cheltuielilor cu

asistenta sociala, suma de 187,58 mii lei reprezinta indemnizatia fixa a
persoanelor cu handicap conform Legii nr.44812006, suma de 16,75 mii lei

reprezinta ajutoare de incalzire pentru persoanele beneficiare de ajutor
social conform Legii nr.416/2001, iar suma de 2,50 mii lei totalizeaza
ajutoarele acordate pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru perioada

decembrie 2014 - martie 2015.
Art.9 Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu

si ape pentru anul 2015 se stabilesc la suma de 130,63 mii lei, astfel: pentru

sectiunea de functionare suma de 33,00 mii lei reprezentand cheltuieli cu

bunuri si servicii - iluminat public si pentru sectiunea de dezvoltare suma de

97,63 mii lei din care suma de 6,00 mii lei reprezinta transferuri din bugetul
local catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona lYetropolitana
Valcea si suma de 91,63 mii lei reprezinta cofinantare din bugetul local

pentru obiectivul de investiii "Alimentare cu apa din sursa Bradisor, comuna
IVluereasca, iudetul Valcea".

Art.10 Cheltuielile pentru transporturi (drumuri si poduri) totalizeaza

suma de 434,95 mti lei din care suma de 57,00 mii lei la sectiunea de
functionare - cheltuieli cu bunuri si servicii pentru reparatii si intretinere
drumuri comunale si suma de 377,95 mii lei la sectiunea de dezvoltare
pentru finalizarea obiectivului de investitii "Pod peste paraul I\4uereasca, in
punctul Lunca Stelesti" si constructia unui podet in satul lvluereasca de Sus.

Art.11 Pentru activitatile finantate integral din venituri proprii,

veniturile si cheltuielile sunt planificate la suma de 4,00 mli lei.

Veniturile se compun din venituri din inchirieri Camin Cultural in suma

de 3,40 mii lei si venituri din utilizarea pasunilor comunale in suma de 0,60
mii lei.

Cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii sunt

Dlanificate a se efectua din titlul 20- bunuri si servicii in suma de 3,40 mii lei

pentru caminul cultural si 0,60 mii lei pentru intretinere pasuni comunale. !"
Art.12 Primarul va lua masuri pentru asigurarea executarii prezentei

hotarari care devine obligatorie din momentul adoptarii informand Consiliul
Local asupra modului de aducere la indeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Contrasemneaza
SECRETA&

Dragoescu'Elena
'.: ;;iieq

lvluereasca, ebruarie 2015


