
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL M UEREASCA

Judetul Valcea

HOTARAREA NR.zl 201.6
Privitor la: aprobarea bugetului local pe anur 2ot6

Consiliul Local al comunei Muereasca, judetul Valcea, intrunit in sedlnta
de lucru ordinara din data de 28.01 .20L6,la care participa un numa r de //
consilieri, din totalul de 11.\'-' Vazand ca prin votul majoritatii domnul Ene Ionut Alexandru a fost ales' presedinte de sedinta, in conditiile art. 35 din Legea numarul ZLSI2O}L
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 23Il 19.01 .20L6, prin care se propune
initierea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local pe anul
2016.

Vazand si raportul de avizare a legalitatii proiectului de, hotarare
nr.390127.01.2016 intocmit de secretarul unitatii administrative

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesut de elaborare
a proiectelor, actelor normative conform art. 7 din Legea nr. 521 2OO3 privind
transparenta' decizionala in administratia publica prin afisarea la sediul! Consiliului Local a proiectului bugetului local conform procesului verbal nr.233l
19.01.2016.

In conformitate cu prevederile art.19 alin.l din Legea nr. Z73l 2006
privind finantele publice locale, a Legii nr.3391 2015 privind bugetul de stat pe
anul 2016 si adresa nr. VLG-STZ-L448-2OI6| 19.01.2016 de la Rdministratia
Judeteana a Finantelor Publice Valcea coroborate cu prevederile art.38 alin.2,
din Legea 2L5l 2001 republicata privind administratia publica locala

In temeiul art 36, alin (1), (2) lit.b), (4) lit.c) si art. 45 atin (1), (2) lit. c)
din legea 2l5l 200t, republicata privind administr,atia publici-iotala, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de voturi ,.pentru";

voturi "impotriva" ; _',abtineri',



HOTARASTE:

Art.1 Se aproba bugetul local al comunei Muereasca pe anul 2016 care
totalizeaza la venituri suma de 24L2,60 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma
de 24L2,60 mii lei, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2 Veniturile bugetului local cuprind suma de 24L2,60 mii lei, din care:
2266,27 mii lei la sectiunea de functionare si suma de 146,33 mii lei la
sectiunea de dezvoltare.

Veniturile curente totalizeaza suma de 2409,60 mii lei.
Veniturile proprii ale bugetului local totalizeaza suma de 831,60 mii lei.
In cadrul veniturilor curente, veniturile fiscate totalizeaza suma de

2342,00 mii lei, din care suma de 530,00 mii lei reprezinta cote si sume
defalcate din impozitul pe venit, suma de 153,00 mii lei reprezinta impozite si
taxe pe proprietate, suma de 1658,00 mii lei reprezinta impozite si taxe pe
bunuri si servicii, iar suma de 1,00 mii lei reprezinta alte impozite si taxe fiscale.

In cadrul veniturilor obtinute din impozite si taxe pe bunuri si servicii
suma de 1578,00 mii lei reprezinta sume defalcate din TVA din care: suma de
L279,00 mii lei reprezinta sume defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor 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 299,00 mii lei reprezinta sume defalcate din WA pentru echilibrarea
bugetelor locale.

Veniturile nefiscale se stabilesc la suma de 67,60 mii lei care provin in
principal din: venituri din concesiuni si inchirieri, venituri din proprietate,
venituri din taxe administrative, amenzi, penalitati si confiscari.

Venituri.le din subventii se stabilesc la suma de 3,00 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 de2voltare in suma de 146,33 mii lei.

Art.3 Cheltuielile bugetului local pe anul 20L6 se stabilesc in suma de
24t2,60 mii lei, din care 2266,27 mii lei pentru sectiunea de functionare si in
suma de 146,33 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) alte transferuri
d) asistenta sociala
e) alte cheltuieli
2. Cheltuieli de capital

- 24L2,60 mii lei

= 2270,57 mii lei

= 1550,81 mii lei

= 337,55 mii lei

= 4,30 mii lei

= 337,9L mii lei

= 40,00 mii lei

= L42,03 mii lei



Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 20L6, 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 cheftuleli
se face numai cu respectarea prevederilor legale si in limita creditelor aprobate,

Art.4 Cheltuielile pentru autoritatile publice pe anul 2016 se stabilesc in
suma totala de 660,84 mii lei astfel: pentru sectiunea de functionare suma de
610,84 mii lei compusa din suma de 429,79 mii lei cheltuieli de personal si
suma de 181,05 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii; pentru sectiunea de
dezvoltare suma de 50,00 mii lei pentru reabititare parter sediu primarie,

Art.5 Cheltuielile pentru protectie civila si protectia contra incendiilor pe
anul 2016 se stabilesc la sectiunea de functionare in suma de 10,00 mii iei
pentru intretinerea si asigurarea combustibilului pentru autospeciala pentru
servicii de urgenta din dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
finantat prin FEADR, masura 322, axa LEADER.

Art.6 Cheltuielile pentru invatamant finantate din bugetul local pe anul
20L6 sunt in suma de 782,00 mii lei la sectiunea de functioiare din care suma
de 701,00 mii lei pentru cheltuieli de personal si suma de 81,00 mii lei pentru
cheltuieli cu bunuri si servicii. Finantarea sumei de 7B2,OO mii lei a fost
asigurata astfel: 680,00 mii lei din sume defalcate din TVA pentru salarii,
sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum
si contributiile aferente acestora; 81,00 mii lei din sume defalca[e'din. Wn
pentru cheltuielile prevazute la art.104 alin.1 lit.b)- e) din Legea educatiei
nationale nr.Ll 20LL; si 21,00 mii lei din venituri 

.proprii 
ale b[getului tocal

pentru decontarea transportului la si de la locul de munca al cadretor didactice.
Cheltuielile pentru sectiunea de dezvoltare sunt stabilite la 'suma 

de
62,03 mii lei pentru finantarea obiectivelor de investitii "Rigola betonata cu
gratar pentru scurgerea apelor la Scoala Gimnaziala MuereascJ de Sus" in suma
de 21,53 mii ,lei si "Amenajarea terenului de sport Scoala Gimnaziala Muereasca
de Sus cu gazon sintetic" in suma de 40,50 mii tei.

Art.7 Cheltuielile pentru cultura, recreere si religie finantate din bugetul
local totalizeaza' la sectiunea de functionare suma de Bb,SZ mii lei astfel: suma
de 40,02 mii lei pentru Biblioteca publica comunala din care suma de 35,02 mii
lei reprezinta cheltuieli de personal si suma de 5,00 mii lei reprezinta cheltuieli
cu bunuri si servicii, suma de 0,50 mii lei pentru intretinere baza sportiva din
satul Muereasca - cheltuieli cu bunuri servicii, iar suma de 40,00 mii iei se aloca
pentru sustinerea cultelor religioase din comuna Muereasca, respectiv Biserica
Sf. Cuvioasa Parascheva si Biserica Sf. Nicolae.

Art.8 Cheltuielile pentru asigurari si asistenta sociala, finantate din
bugetul local pe anul 2016 sunt planificate pentru sectiunea de functionare la
suma de 722,91 mii lei din care: suma de 385,00 mii lei reprezinta cheltuieli de
personal pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap, iar suma de
337 

'9I mii lei asistenta sociala. In cadrul cheltuielilor cu asistenta sociala, suma
de 3L7,90 mii lei reprezinta indemnizatia fixa a persoanelor cu handicap



conform Legii nr.44'/2006, suma de L7,0r rii rei reprezinta ajutoare deincatzire pentru puttounub beneficia* '9. 
a;utor ,5tiur conform Legiinr'476/2001, iar suma de 3,00 mii lei totalizeazi ijrr"*ele acordate pentruincafzirea locuintei cu lemne pentru perioadi decembrie 2015 - martie 2016.Art'9 cheltuielile pentru servicii si dezvolturg pubfica, focuinte, mediu siape pentru anul 20L6 se stabitesc la 

-rrru 
o" so,eo rJi rci, astfer: pentrusectiunea de functionare suma. de 30,00 mii lei reprezentand cheltuieli cubunuri si servicii - iluminai pubfic si pentru sectiunea de dezvoltare suma de20'80 mii lei din care t"u de 4,30 tii l.i reprezinta transferuri din bugetuflocal catre Asociatia de oezvoftare rnt.r.omunitara ApA valcea si suma de16'50 mii lei reprezinta cofinantate- oin 

-6ugetuf 
rocar pentru obiectivur deinvestiii "Afimentare cu apa din ruir. grJJiror, comuna Muereasca, judetutValcea".

Art'10 cheltuief ife pentru agricultura, sifvicultura, piscicultura si
;:'iXlnfi#.':'3ffi::f,r',',T:ranut zoiolil*a de 12,00 mii iei ra seciiunea.-

Art'11 cheftuielife pentru transporturi (drumuri si poduri) totalizeazasuma de 31'50 mii lei din care..suma de't4,00 mii rei ra sectiu?rea de functionare- cheftuieli cu bunuri si servicii pentru-r.puiutii si intretin.i" orururi comunalesi suma de 13,50 mii lei la sectiunea de ouiuoitur. p.r,t' utioorurea proiectufuitehnic af obiectivufui oe investitii "conriiriru pod peste parauf Muereasca, insatul Suta".
Art'12 Pentru activitatite finantate integral din venituri proprii, veniturile

;L,i*?L':i;:'ffiil,.jfl[::! 6 ;,; o."i,oo mii 
-rei'ient', 

venituri oin
cheltuielile activitatilor finantate integrat din venituri proprii suntplanificate a se efectua din sectirnuJ i. ffirionure de fa tiflul 20- bunuri siservicii in suma_d_e 

,2,?0 mii rei pentru intretinere pasuni comunafe.Art'13 se aproba Lista o'biectiveroi ae ilrvestitii pe anut 2ol6cu finantarepartiala sau integrgla. d9 la bugetul focal ui corrnei Muereasca, conform anexanr'2, cgrg 
face parte integrantJ din prezenta hotarare.Art'14 Primarul va lua masuri pentru asigurarea executarii prezenteihotarari care devine obfigaiorie din nioruntrf adoptarii informand consifiufLocal asupra modului Oe aJucere la indeplirir..
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