
                         
 
 
 
 

 R O M Â N I A  
       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815                                                    
  w w w . l a c u s t e n i . r o  

 

HOTĂRÂREA NR. 24/2016 
 

Privitor la: rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni pe anul 2016. 
 

Consiliul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
28.04.2016, la care participă un nr. de 11 consilieri din nr. total de 11 consilieri în funcţie. 
 Văzând că, prin votul majorităţii d-nul. consilier local BOCŞARU DORU, a fost ales 
preşedinte de şedinţă; 

AVÂND în vedere: 
Expunerea de motive nr. 1125/15.04.2016, prezentată de dl. primar Puchin Marin, 

primarul comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
Raportul de specialitate nr. 1124/15.04.2016 prezentat de Compartimentul financiar 

contabilitate; 
             Avizul comisiilor de specialitate care propune admiterea proiectului de hotărâre şi             
Raportul nr. 1254/28.04.2016de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit 
de secretarul comunei; 
            Văzând că s-au respectat prevederile art. 7 alin 2) din Legea nr. 52/2003, privind 
transparenţa decizională în administraţia locală, proiectul de hotărâre fiind adus la cunoştinţă 
publică potrivit procesului-verbal de afişare nr. 1090/13.04.2016; 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), şi art. 19 alin. (2) din Legea nr. 
273/2006, a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare;  
             În temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare, cu 11 voturi „pentru”, adoptă 
următoarea 

          HOTĂRÂRE:  
 Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni pe anul 2016, cu suma 
de 30 mii lei, reprezentând sume venituri proprii, dintre care: 6 mii lei pentru Cap. 875050 alte 
activităţi economice(cotizaţii asociaţii), 6 mii lei pentru Cap. 8402 drumuri şi poduri, 15 mii lei 
pentru Cap. 7002 iluminat public şi 3 mii lei Cap. autorităţi executive, cheltuieli bunuri şi 
servicii, bugetul local va cuprinde la venituri suma de 2.247,34 mii lei şi la cheltuieli suma de 
2545,87 mii lei cu un deficit de 298,53 mii lei, acoperit cu excedentul bugetului local din anul 
2015, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 2 Primarul comunei, va duce la îndeplinire prin compartimentul contabilitate 
prezenta hotărâre, informând Consiliul Local, asupra modului de îndeplinire.                            
           Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, pentru 
controlul de legalitate, primarului comunei, Serviciului de contabilitate al Primăriei Lăcusteni, 
Trezoreriei Bălceşti, A.J.F.P. Vâlcea, şi va fi afişat la sediul şi pe site-ul primăriei prin grija 
secretarului comunei.                                                         
                                                           Lăcusteni,  28.04.2016 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  Contrasemnează:  
            BOCŞARU DORU                  SECRETAR   
                                 BRĂNESCU ADRIAN          
   



 CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI                                               Anxa la proiectul hcl nr. 24/28.04.2016 
                 Judeţul Vâlcea 
 
     
 
  

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 
 

           Se propune rectificarea bugetul local al comunei Lăcusteni pe anul 2016, cu suma de 30  mii lei, 
reprezentând sume venituri proprii, dintre care: 6 mii lei pentru Cap. 875050 alte activităţi 
economice(cotizaţii asociaţii), 6 mii lei pentru Cap. 8402 drumuri şi poduri, 15 mii lei pentru Cap. 
7002 iluminat public şi 3 mii lei Cap. 51.02 autorităţi executive, cheltuieli bunuri şi servicii, bugetul 
local va cuprinde la venituri suma de 2.247,34 mii lei şi la cheltuieli suma de 2545,87 mii lei cu un 
deficit de 298,53 mii lei, acoperit cu excedentul bugetului local din anul 2015, după cum urmează: 

    
Cap./subcap. An 2016 

lei 
Estim. 
2017 
 lei 

Estim. 
2018 
lei 

Estim 
2019 
lei 

Cote defalcate din impozit pe venit (040201) 80.000 90.000 100.000 109.900 

Sume defalcate din cota de impozit pe venit 
aflat la dispoziţia consiliului Judeţean 
Vâlcea pentru echilibrarea bugetelor locale 
.(040204) 

254.000 261.000 272.000 285.000 

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor.(110202) din care; 

825.000 850.000 877.000 904.000 

1-finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din care; 

528.000 552.000 579.000 606.000 

1.1-salariile, sporurile , indemnizaţiile şi alte 
drepturi salariale  în bani stabilite prin lege , 
precum şi contribuţiile aferente acestora 

468.000 491.000 516.000 542.000 

1.2 -cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b 
din Lg. educaţiei naţionale nr. 1/20119 bunuri 
şi servicii) 

60.000 61.000 63.000 64.000 

1.3 hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor 
în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

0 - - - 

2. asistenţi personali şi indemnizaţii persoane 
handicap grav 

290.000 290.000 290.000 290.000 

2.1 -alte cheltuieli (ajutor încălzire serv de 
evidenţa populaţiei etc) 

7.000 8.000 8.000 8.000 

2,2-Tichete  sociale pentru grădiniţă 7.500    
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale (110206) 

         270.470 218.000 222.000 226.000 

Sume defalcate din TVA drumuri           23.570 - - - 
Impozite şi taxe pe populaţie-( impozite pe 
clădiri şi terenuri)(0702) 

 143.000 191.000 188.000 175.000 

Alte venituri din inchirieri, concesiuni, 
redevenţă (300530) 

  18.000 - - - 

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate 
potrivit dispoziţiilor legale (3502) 

30.000 14.000 15.000 16.000 

Venituri din transferul proprietăţilor 
imobiliare din patrimoniul personal  (0302) 

     500 600 500 500 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 20.000 35.000 36.000 37.000 



utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de 
activităţi (TMT) (1602) 
Venituri din taxe administrative, eliberări 
permise(3402) 

              1.300       1400       1500       1600

Alte venituri din vânzări (3650)               0 - - - 
Venituri din sponsorizări (370201)               0 - - - 
Subvenţii  de la bugetul de stat (4202) din 
care; 

        574.000 82.000 83.000 84.000 

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibil etc 

     50.000 57.000 57.000 57.000 

pentru finanţarea sănătăţii     24.000 25.000 26.000 27.000 

Mnisterul Dezvoltarii Regionale 
 500.000 0 0 0 

 SUBVENTII DE LA ALTE 
ADMINISTRATII 430230 

0 0 0 0 

 
An 2016 2017 

estim 
lei 

2018 
estim 

lei 

2019 
estim 

lei 

TOTAL VENITURI buget local( Lei) 2.247.340 1.743.000 1.795.000 1839.000 

TOTAL CHELTUIELI buget 
local(lei) 

2.545.870 1.743.000 1.795.000 1.839.000 

Capitolul 51.02.01.03 Autorităţi executive 
din care: 

         
       637.000 

 
602.000 

 
699.000 

 
708.000 

cheltuieli de personal      400 .000  450.000  500.000  520.000 

cheltuieli cu bunuri si servicii       155.770 100.000 128.000 98.000 
cheltuieli de capital         81.230 52.000 71.000  90.000 
Capitolul 5402 (alegeri locale)        20.000 -  - 
Capitolul 65.02 Învăţământ din care:       570.500 552.000 579.000 606.000 

cheltuieli de personal din care;       483.000 491.000  516.000 542.000 
Hot judec.        0 - - - 
- bunuri şi servicii        60.000 61.000 63.000 64.000 
Tichete sociale ptr. grădiniţa          7.500    
ajutoare sociale în numerar        20.000 - - - 
Capitolul 66.02  sanatate        26.500 27.000 28.000 29.000 
Cheltuieli salariale       26.000    25.000  26.000   27.000 
cheltuieli cu bunuri şi servicii          500 2000 2000 2000 
Capitolul 67.02- cultura    242.600 72.000 23.000 24.000 
cheltuieli salariale      21.000 22.000 23.000 24.000 
cheltuieli cu bunuri şi servicii           300 - - - 
cheltuieli de capital   221.300 50.000 - - 
Capitolul 68.02.Asistenţa Socială din care:    387.000 362.000  363.000 364.000 
- cheltuieli de personal   200.000 160.000 160.000 160.000 
- ajutoare sociale în numerar aj. încălzire Lg. 
416/2001 

   17.000 15.000 16,000 17.000 

Indemn  pers handicap    120.000 130.000 130.000 130.000 
ajutor încălzire guvern lg 107      50.000    57.000   57.000   57.000 
Capitolul 70.02. Servicii publice (Iluminat 
public şi alimentare cu apa) 

    65.000 78.000 103.000 108.000 

Bunuri şi servicii iluminat public       45.000 40.000 50.000 60.000 
bunuri şi servicii alimentare cu apă      20.000 38000 53000 48000 
Capitolul 8402. Drumuri si poduri (Suma 
din excedent) 

   588.270 
 

50.000 - - 



Cheltuieli   capital    558.200   50.000 - - 
cheltuieli cu bunuri si servicii       30.070 - - - 

Capitolul 8702 Alte acţiuni economice         9.000    
8702-.Situatii de urgenta(calamităţi)        3.000 - - - 
Asociaţii de dezvoltare Cap 875050-550142        6.000    

 
                                    Lăcusteni,  28.04.2016 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează:  
                   BOCŞARU DORU                    SECRETAR   
                                                 BRĂNESCU ADRIAN          
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