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CONSILIUL LOCAL MUEREASCA

Judelul V6lcea

HoTARAREA NR.U2otg
Privitor la: aprobarea bugetului local pe anul 201g

Consiliul Local al comunei Muereasca, iudelul V6lcea, intrunit in
de lucru ordinarb din data de 30,01.2018, la care participb un numdr de
consilieri, din totalul de 11.

Vdz6nd cd prin votul majorit5tii domnul poterag Ion a fost ales presedinte
de gedin!5, in conditiile art. 35 din Legea num5rul 2r5l2o0r republicat5 privind
administratia public5 localS

Lu6nd in dezbatere expunerea de motive 9i proiectul de hotd16re,
prezentate de primarul comunei Muereasca, raportul comun al comisiilor de
specialitate a consiliului Local al comunei Muereasca, precum 9i raportul de
specialitate Tnregistrat sub numarul 289122.0L.2018, prin caie se propune
inilierea unui proiect de hot5r6re cu privire la aprobarea bugetului local pe anul
2018.

Vbzdnd si raportul de avizare a legalitbtii proiectului de hotir6re Tntocmit
de secretarul unit5tii administrative

v5z6nd cE s-au respectat principiile transparenleiin procesul de elaborare
a proiectelor, actelor normative conform art. 7 din Legea nr. 521 2oo3 privind
transparenla decizionalS in administratia publici prin afigarea la sediul
consiliului Local a proiectului bugetului local conform procesului verbal nr. 291l
22.0L2018.

in conformitate cu prevederile art,19 alin.l din Legea nr. 2731 2006
privind finan;ele publice locale, a Legii nr, 2/ 2org privind bugetul de stat pe
anul 2018 si adresa nr. vlc_srz-1384119.01,201g de la Administratia
ludetean5 a Finanlelor Publice Vdlcea coroborate cu prevederile art.38 alin,2,
din Lepea 2751 200I republicatS privind administralia publici locat5

In temeiul art 36, alin (1), (2) tit,b), (4) tit,c) si art. 45 atin (l), (2) tit, c)
din legea 2L5l 200r, republicatd privind administratia public5 lotal5, cu
modific5rile si completdrile ulterioare, cu un numar de _ voturi "pentru,,;
_ voturi "impotrivS"; "ab!ineri,,

gedinta



HorAnAgre:

. Art:l Se aprob5 bugetul rocar ar comunei Muereasca pe anul 2018 care
totalizeazd la venituri suma de 2ggo,4g mii lei, iar la partea de cheltuieli suma
de2990,49 mii lei, conform anexei nr,1 care face parte integrant5 din prezenra
hotdrSre,

Aft.2 Veniturile bugetului local cuprind suma de zggo,4g mii lei, din care:
2586,55 mii lei la secllunea de funclionare 9i suma de 403,94 mii lei la
secliunea de dezvoltare.

Veniturile curente totalizeaz5 suma de 2g}g,4g mii lei,
Veniturile proprii ale bugetului localtotalizeaz5 suma de g32,99 mii lei.In cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale totalizeaz5 suma oe

2799,00 mii lei, din care suma de 403,00 mii lei reprezint5 cote 9i sume
defalcate din impozitul pe venit, suma de r72,so mii lei reprezint5 impozite si
taxe pe proprietate, suma de 2222,s0 mii lei reprezint5 impozite si 

'taxe 
p'e

bunuri 9i servicii, iar suma de 1,00 mii lei reprezintd alte impozite si taxe fiscale,
In cadrul veniturilor obtinute din impozite 9i taxe pe bunuri si servicii

suma de 2156,50 mii lei reprezintd sume defalcate din TVA din care: suma oe
996,50 mii lei reprezinti sume defalcate din wA pentru finanlarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor (cheltuieli prevazute la art.104 alin2 lit,b)-
d) din Legea educatiei nalionale nr.7l20lr, suslinerea sistemului de protectie a
persoanelor cu handicap, ajutorul de incdlzire al persoanelor beneficiare de
ajutor social, drepturile.copiilor cu c.E.s. si tichete sociale pentru grddinitd) si
suma de 1160,00 mii lei reprezint5 sume defalcate din wA pentrulchilibrarea
bugetelor locale.

Veniturile nefiscale se stabilesc la suma de 190,49 mii lei care orovin Tn
principal din: venituri din concesiuni si inchirieri, venituri din proprietate,
venituri din taxe administrative, amenzi, penalitdti si confisc5ri.

Veniturile din subvenlii se stabilesc la suma'de 1,00 mii lei si reprezintd
subvenlii acordate de la bugetul de stat pentru inc5lzirea locuintei cu lemne.

Din veniturile sectiunii de functionare se prevede un imprumut pentru
secliunea de dezvoltare in sumE de 403,94 mii lei.

Aft.3 cheltuielile bugetului local pe anul 2018 se stabilesc in sumd de
2990'49 mii lei, din care 2586,55 mii lei pentru secliunea de functionare si
suma de 403,94 mii lei pentru secliunea de dezvoltare si sunt repartizjte astfel:

TOTAL CHELTUIELI = 2990,49 mii lei
din care:

1. Cheltuieli curente = 2595,75 mii lei
a) cheltuieli de personal = 1546,g3 mii lei
b) cheltuielicu bunuri 9i servicii = 4g8,06 mii lei
c) alte transferuri = 9,20 mii lei
d) asistentd socialS = 551,66 mii lei



2, Cheltuieli de capital _ 394,74 mii lei
. cheltuielire prev_Ezute..Tn bugetur rocar pe anur 20i8, refrezintd rimitemaxime care nu pot fi depdsite, iar modific5rire se vor face in conditiire regii.Angajarea, contractarea de lucrdri 9i bunuri, precum 9i efectuarea de cheltuielise face 

1u1n1i cu respectarea prevederiror regare si in rimita creJitetoi aprooate.Art.4 cheltuielite pentru autorit5tile puotice pe anul 2018 se stabilesc in
sum_a totarS de 133g,B1.mii rei astfer: pentru secliunea de funclionar" ,rru ou1272,54. mii tei compusd din suma de 7076,29 hii tei ctretiuieJil" personar sisuma de 2s6,2s mii lei cheltuieli cu bunuri 9i servicii; puntr, ,.it]ui""u-'o"u
dezvoltare suma de 67,27 mii rei pentru reabiritare parter'sediu prim:iie,

Aft.5 chertuierire pentru protectie civili si protectia contia incendiiror peanul 2018 se stabilesc la secliunea de functionarb in ,ur; Ju ioo-r,i rei, dincare suma de 3,00 mii rei pentru intrelinerea 9i asigurarea combustibiruruipentru autospeciala penilu servicii de urgentd din dotaiea s"riiirlui Voruntarpentru_Situatii de Urgenti finantat prin rEnDn, masura 322, axa LEADER.
Art.6 cheltuielire pentru invdt5m6nt finantate din bugetul tocat pe anut2018 se stabirescin sum5 totar5 de 23r,66 mii iei, astfer: pLntiu ieaiunea oefunctionare suma de 139,81 mii rei si pentru secliunea de dezvortare suma oe91,85 mii lei. pe categorii de chertuieii s-au preu5zut, irr. o" )+10 mii reipentru cheltuieli de personal reprezent6nd cheltuieli transport ta s.r: oe la locul

de munc5, suma de 79,oLmii reipentru chertuieri .u ounuriii-seJcif suma oe36,50 mii lei pentru asistenl5 social5 9i suma de 91,g5 mii tei pentiu cheltuielide capital, respectiv inlocuirea centralei termice de la Gr5dinita Andreesti in
lumd {9 4,00 mii tei 9i suma de 87,85 mii tei pentru .h"ii;;ti ;; iluli#;;amenajare grup sanitar ra. Gr5dinila Andreesti. Finanlarea .r;"id'tii;;;i;
lgi g fost asigurat5 astfer: 79,00 mii lei din sume 'defarcate din wA pentru
cheltuieli prevazute ra. a.ft.104 ar.in2 rit,b)-d) din Lefei uar.ugi"i nalionarenr'Ll207t; 24,00 mii lei din sume defalcate din wA peniru oreptuiire copiiror cuc.E.s.; 12,50 mii rei din sume defarcate din wA pentru ticheie ,oiiu,u pentru
grddinilE si 116,16 mii rei din venituri proprii are bugeturui locar din iare 24,30mii lei pentru'decontarea transportului la si de la locul de munci al cadrelor
didactice, 0,01 mii lei bunuri si servicii - cheltuieli aferente comenzitor cu
tichetele sociale pentru gr5dinit5 si 91,g5 mii lei cheltuieli de capiial, respectiv
inlocuirea centralei termice de ia Grddinita Andreesti in sum; J"-+,ob mii lei si
:uTq. ge 87,85 mii lei pentru chertuieri de proiectare 9i amenajare'grrp iunidi
la GrSdinita Andreegti.

Art.7 cheltuielile pentru cultur5, recreere si religie finantate din bugetul
localtotalizeazd la secliunea de functionare suma de 36,g7 mii iei, astfel: suma
de 36,r7 mii lei pentru Biblioteca public5 comunalE din care ,uru Ju-:r,oz ,iilei reprezintd cheltuieli de personal 9i suma de 4,50 mii lei reprezinu inettuieti
cu bunuri 9i servicii, suma de 0,70 mii lei pentru intrelinere'bazd sportiv5 din
satul Muereasca - cheltuieli cu bunuri si servicii.



Art.8 Cheltuielile pentru asiguriri si asistenla socialS, finanlate din

bugetul local pe anul 2018 sunt planificate pentru secliunea de funclionare la

suia de g}g,73 mii lei din care: suma de474,57 mii lei reprezintd cheltuielide

personal pentru asistenlii personali ai persoanelor cu handicap grav/ iar suma

de 515,16 mii lei asistenti socialS. tn cadrul cheltuielilor cu asistenla sociald,

,rru d" 4gL,63 mii lei reprezint| indemnizatia fixE a persoanelor cu handicap

grav conform Legii nr.448/2006, suma de L7,53 mii lei reprezintS ajutoare de

incdlzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social conform Legii

nr.4l6l200l, suma de 1,00 mii lei totalizeazS ajutoarele acordate pentru

incSlziiea locuinleicu lemne pentru perioada decembrie 2017 - maftie 2018, iar

suma de 5,00 mii lei se alocS in vederea acordSrii unor ajutoare de urgenta

familiilor 9i persoanelor aflate in situatii de necesitate' Finanlarea sumei de

966,20 mii lei pentru suslinerea sistemului de proteclie a persoanelor cu

handicap grav a iost asiguratS astfel: 868,00 mii lei din sume defalcate din WA

si suma de 98,20 mii lei din veniturile proprii ale bugetului local cu respectarea

prevederilor art,29 9i art.30 din O.U,G.90/2017 privind unele mlsuri fiscal

bugetare, modificarea 9i completarea unor acte normative 9i prorogarea unor

termene.
Aft.9 Cheltuielile pentru servicii 9i dezvoltare publicb, locuinfe, mediu 9i

ape pentru anul 2018 se stabilesc la suma de 220,09 mii lei, astfel: pentru

secliunea de funclionare suma de 38,00 mii lei reprezentfind cheltuieli cu

bunuri si servicii - iluminat public 9i pentru secliunea de dezvoltare suma de

182,09 mii lei din care suma de 5,70 mii lei reprezintd transferuri .din bugetul

local cdtre Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard APA Valcea si Grupul de

Acliune Locald castra Traiana, suma de 95,95 mii lei reprezintd cofinanlare din

bugetul local pentru obiectivul de investiii "Alimentare cu apa din sursa

Briidigor, comuna Muereasca, judelul V6lcea", suma de 15,00 mii lei este

repaiizat| pentru oblinere avke actualizare P.U.G' localitate Muereasca 9i

suma de 65,44 mii lei pentru finanlarea obiectivului de investitii"Reabilitarea 9i

modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Muereasca".

Aft.10 Cheltuielile pentru proteclia mediului se stabilesc pentru anul

2018, la secliunea de dezvoltaie, in sumb de 3,50 mii lei 9i reprezintb

transferuri din bugetul local c5tre Asocialia de Dezvoltare Intercomunitari

SALUBRIZARE VdICCA,

Aft.11 cheltuielile pentru agriculturS, silviculturS, pisciculturd 9i

vanitoare se stabilesc pentru anul 2018 la suma de 98,60 mii lei la secliunea

de functionare a bugeiului local, conform Bugetului de _venituri si cheltuieli

pentru administrarea luprafelei de 252,28 ha pentru anul 2018, act. a.difional la

contractul de administrare a fondului forestier din proprietatea publicS a UAT

Comuna Muereasca nr' 10983/2016'
Aft.12 Cheltuielile pentru transpofturi (drumuri si poduri) totalizeaza

suma de 63,23 mii lei din care suma de 4,00 mii lei la secliunea de funclionare

- cheltuieli cu bunuri si servicii pentru reparatii 9i intrelinere drumuri comunale



gi suma de 59,23 mii lei la secliunea de dezvoltare pentru asigurarea
cofinantbrii obiectivului de investitii "construire pod peste p6r6ul Muereisca, in
satul Muereasca de Sus".

Art'13 Pentru activitSlile finantate integral din venituri proprii, veniturile
si cheltuielile sunt planificate la suma de 4,00 mii lei, din care suma de 3,00 mii
lei pentru venituri din concesiuni si inchirieri 9i suma de 1,00 mii lei din
utilizarea pdsunilor comunale,

cheltuielile activit5tilor finanlate integral din venituri proprii sunt
planificate a se efectua din secliunea de fungionare de la titlul 20- bunuri 9i
servicii in sum5 de 4,00 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii pentru
intrelinere 9i funclionare.

Art.14 se aprob5 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 cu finanlare
partiala sau integral5 de la bugetul local al comunei Muereasca, conform anexa
nr.2, care face parte integrantb din prezenta hotdr6re.

Art.15 Primarul comunei Muereasca, va asigura ducerea la indeplinire a
prezentei hot516ri prin intermediul compartimentului contabilitate, iar secretarul
comunei va asigura comunicarea acesteia Institutiei Prefectului - Judelul V6lcea
in vederea exerclt5rii controlului de legalitate, primarului comunei Muereasca,
compartimentului responsabil cu punerea in executare 9i aducerea la cunostinla
publicd prin afisare la sediul

PRE9EDINTE
POTE

ContrasemneazS
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Elena

Muereasca, 30 ianuarie 2018
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