
                     R O M A N I A                       
                        CONSILIUL LOCAL MUEREASCA 
                                    JUDEŢUL VÂLCEA 

 
 

HOTĂRÂREA NR.  3 /2014 
Privitor la: aprobarea bugetului local pe anul 2014 

 

                                                              

            Consiliul  Local  al  comunei  Muereasca , judeţul Vâlcea,  întrunit în 
şedinţă de lucru  ordinară din data  de 31.01.2014,  la   care  participă  un  
număr  de  _____ consilieri, din  totalul  de 11.          
          Văzând  că  prin votul majorităţii  domnul Mezincaru Gheorghe a  fost  
ales  preşedinte de şedinţă, în condiţiile art.35  din  Legea  nr.215/2001 
republicata  privind   administraţia   publicã   localã 
          Luând în   dezbatere   expunerea   de   motive  si  proiectul  de  
hotarâre,  prezentate de primarul comunei Muereasca , raportul  comun al 
comisiilor de specialitate a Consiliului Local al   comunei Muereasca, precum  
si  referatul  compartimentului   de   specialitate   din   cadrul Primăriei  
Muereasca  înregistrat sub nr. 225 din 17.01.2014, prin care se propune 
iniţierea unui proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea   bugetului  local pe 
anul 2014.          
           În conformitate  cu  prevederile art.19 alin 1. din Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, a Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe 
anul 2014 si adresele nr.VL7188/14.01.2014, nr.VL11280/20.01.2014 si 
nr.VL12577/21.01.2014 de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice 
Valcea coroborate cu prevederile art.38 alin2, din Legea 215/2001 republicata 
privind administraţia publică locală 
           În temeiul  art.36, alin. (1), (2) lit. b), (4) lit. c) si art. 45 alin. (1), (2) 
lit. c) din Legea 215/2001, republicata privind administraţia publică locală, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de _____  
voturi «pentru» ; ______ voturi «impotriva» ; ______ «abtineri»   
   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

                  Art.1 Se aprobã bugetul local pe anul 2014 care totalizeazã la venituri 
suma de 1820,40 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 1820,40 mii lei, 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 



  

  Art.2 Veniturile bugetului local cuprind suma de 1814,40 mii lei la sectiunea 
de functionare si suma de 6,00 mii lei la sectiunea de dezvoltare. 
            Veniturile curente totalizeaza suma de 1814,40 mii lei .  
            Veniturile proprii ale bugetului local totalizeaza suma de 510,40 mii 
lei. 
    În cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale totalizeazã suma de 
1764,90 mii lei, din care suma de 288,00 mii lei reprezintã cote si sume 
defalcate din impozitul pe venit, suma de 124,50 mii lei reprezinta impozite si 
taxe pe proprietate, suma de 1350,10 mii lei reprezinta impozite si taxe pe 
bunuri si servicii, iar suma de 0,50 mii lei reprezinta alte impozite si taxe 
fiscale. 
            In cadrul veniturilor obtinute din impozite si taxe pe bunuri si servicii 
suma de 1304,00 mii lei reprezinta sume defalcate din TVA din care : suma 
de 1107,00 mii lei 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 
197,00 mii lei reprezintă sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale. 
      Veniturile nefiscale se stabilesc la suma de 49,50 mii lei care provin 
în principal din: venituri din concesiuni si inchirieri, venituri din taxe 
administrative, amenzi, penalitati si confiscari. 
             Veniturile din subvenţii se stabilesc la suma de 6,00 mii lei şi 
reprezintă subvenţii acordate de la bugetul de stat pentru încălzirea locuintei 
cu lemne. 
            Din veniturile sectiunii de functionare se prevede un imprumut 
pentru sectiunea de dezvoltare in suma de 6,00 mii lei. 
      Art.3. Cheltuielile bugetului local pe anul 2014 se stabilesc in suma 
de 1814,40 mii lei pentru sectiunea de functionare si in suma de 6,00 mii lei 
pentru sectiunea de dezvoltare si sunt repartizate astfel: 
  TOTAL CHELTUIELI            = 1820,40 mii lei  
                                 din care: 
  1. Cheltuieli curente     = 1814,40 mii lei 
   
  a) cheltuieli de personal    = 1346,00 mii lei 
  b) cheluieli cu bunuri şi servicii   =   322,16 mii lei 
                c) asistenta sociala            =   146,24 mii lei 
 
                2. Cheltuieli de capital                                   =      6,00 mii lei 
                 
  Cheltuielile prevãzute în bugetul local pe anul 2014, reprezintã 
limite maxime care nu pot fi depãşite iar modificãrile se vor face în condiţiile 



  

legii. Angajarea , contractarea  de lucrãri şi bunuri precum şi efectuarea de 
cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita 
creditelor aprobate. 
              Art.4. Cheltuielile pentru autoritãţile publice pe anul 2014 se 
stabilesc pentru sectiunea de functionare la suma de 409,32 mii lei din care: 
suma de 289,12 mii lei reprezintã cheltuieli de personal, suma de 120,20 mii 
lei reprezintã cheltuieli cu bunuri şi servicii. 
       Art.5. Cheltuielile pentru învãţãmânt finanţate din bugetul local pe 
anul 2014 totalizeazã la sectiunea de functionare suma de 873,00 mii lei din 
care: suma de 787,00 mii lei reprezintã cheltuieli de personal si  suma de 
86,00 mii lei reprezintã cheltuieli cu bunuri şi servicii. Finantarea sumei de 
873,00 mii lei a fost asigurata astfel : 678,00 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 ; 109,00 mii lei 
din sume defalcate din TVA pentru plata salariilor in unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat conform hotararilor judecatoresti si suma de 86,00 mii 
lei din sume defalcate din TVA pentru cheltuielile prevazute la art 104 alin 2 
lit. b)-e) din Legea educatiei nationale nr.1/2011. 
        Art.6. Cheltuielile pentru culturã, recreere si religie finanţate din 
bugetul local totalizeazã la sectiunea de functionare suma de 93,43 mii lei 
astfel: suma de 31,84 mii lei pentru Biblioteca publica comunala din care 
suma de 30,84 mii lei reprezintã cheltuieli de personal si suma de 1,00 mii lei 
reprezinta cheltuieli cu bunuri si servicii, iar suma de 61,59 mii lei pentru 
intretinere baza sportiva din satul Muereasca - cheltuieli cu bunuri şi servicii. 
  Art.7. Cheltuielile pentru asigurari si asistenţa socialã, finanţate 
din bugetul local pe anul 2014 sunt planificate pentru sectiunea de 
functionare la suma de 385,28 mii lei din care:  suma de 239,04 mii lei 
reprezintã cheltuieli de personal pentru asistentii personali ai persoanelor cu 
handicap, iar suma de 146,24 mii lei asistenta sociala. In cadrul cheltuielilor 
cu asistenta sociala, suma de 123,83 mii lei reprezinta indemnizatia fixa a 
persoanelor cu handicap conform Legii nr.448/2006, suma de 16,41 mii lei 
reprezinta ajutoare de incalzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social 
conform Legii nr.416/2001, iar suma de 6,00 mii lei totalizeaza ajutoarele 
acordate pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru perioada decembrie 2013 
– martie 2014.  
  Art.8. Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publicã, locuinţe, 
mediu si ape pentru anul 2014 se stabilesc la suma de 36,00 mii lei, astfel : 
pentru sectiunea de functionare suma de 30,00 mii lei reprezentand cheltuieli 
cu bunuri şi servicii – iluminat public si pentru sectiunea de dezvoltare suma 
de 6,00 mii lei reprezentand transferuri din bugetul local catre asociatia de 
dezvoltare intercomunitara Zona Metropolitana Valcea. 



  

                 Art.9. Cheltuielile pentru transporturi (drumuri şi poduri) 
totalizează suma de 23,37 mii lei pentru sectiunea de functionare cheltuieli cu 
bunuri si servicii. 
                Art.10. Pentru activitãţile finantate integral din venituri proprii, 
veniturile sunt planificate la suma de 4,00 mii lei din venituri cu inchirieri. 
                        Soldul la finele anului 2013 este de 1,56 mii lei. 

Cheltuielile activitãţilor finantate integral din venituri proprii sunt 
planificate la suma de 4,00 mii lei din care :                   

 Cãminul Cultural are prevãzut a se cheltui  suma de 4,00 mii lei, 
pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii.  
  Art.11. Primarul va lua mãsuri pentru asigurarea executãrii 
prezentei hotãrâri care devine obligatorie din momentul adoptãrii informând 
Consiliul Local asupra modului de aducere la îndeplinire.    
 
 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA, 
              Mezincaru Gheorghe 
           
 
                                                                  Contrasemneaza 
                                                                 SECRETAR, 
                                                                  Dragoescu Elena 
 
 
Muereasca, 31 ianuarie 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


