
                         
 
 
 
 

 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. 29/2015 
 

     Privitor la: rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni pe anul 2015. 
 

Consiliul local al comunei Lăcusteni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
24.07.2015, la care participă un nr. de 11 consilieri din nr. total de 11 consilieri în funcţie. 
 Văzând că  dl. Constantin Nicolae, fost ales Preşedinte de şedinţă pentru lunile iulie, 
august, septembrie, 2015; 

AVÂND în vedere: 
Expunerea de motive nr. 2122/16.07.2015, prezentată de dl. primar Puchin Marin, primarul 

comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
Raportul de specialitate nr. 2139/17.07.2017 prezentat de dna. Bădiţă Gabriela, contabilul 

comunei Lăcusteni; 
             Contractul de sponsorizare nr. 2103/15.07.2015, încheiat între S.C. ROM PAPER S.R.L, cu 
sediul în Braşov şi Primăria comunei Lăcusteni, având ca obiect susţinerea manifestării cultural artistice 
Ziua comunei Lăcusteni, „SĂRBATOAREA GRÂULUI”- ediţia a IX -a, din data de  08 august 2015; 
            Avizul comisiilor de specialitate care propune dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre şi                 
Raportul nr. 2198/24.07.2015 de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de 
secretarul comunei; 
            Respectând prevederile art. 7 alin 2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia locală;  

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), d) şi art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006,  
a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
32/1994, a sponsorizării, 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 un nr. de 11 voturi „pentru”,adoptă următoarea: 

         HOTĂRÂRE:   
 Art. 1- Se aprobă rectificarea cu suma de 9.500 lei, dintre care 3.500 lei din sponsorizări şi 
6.000 lei, venituri proprii, a bugetului local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, pe anul 2014, care va 
cuprinde la venituri suma de 2.577.190 lei si la cheltuieli suma de 2.664.520 lei cu un deficit de 
87.330  lei, acoperit cu excedentul bugetului local din anul 2014, 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, Consiliul Judeţean Vâlcea, Serviciului de contabilitate al Primăriei Lăcusteni, 
Trezoreriei Bălceşti, D.G.F.P. Vâlcea, prin grija secretarului comunei. 
                   
           Lăcusteni,  24.07.2015 
     
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
CONSTANTIN NICOLAE         
                                            Contrasemnează: 
                          SECRETAR   
                     BRĂNESCU ADRIAN    



 PPRIMARIA COMUNEI LACUSTENI                                               Anxa la  hcl nr. 29/24.07.2015 
                 Judeţul Vâlcea 
 
     
 
  

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 
 

           Se rectifică cu suma de 9.500 lei, dintre care 3.500 lei din sponsorizări şi 6.000 lei, venituri proprii, a 

bugetului local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, pe anul 2014, care va cuprinde la venituri suma de 

2.577.190 lei si la cheltuieli suma de 2.664.520 lei cu un deficit de 87.330  lei, acoperit cu excedentul 

bugetului local din anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Capitol/subcapitol An 2015 

lei 
Estim. 
2016 
 lei 

Estim. 
2017 
lei 

Estim 
2018 
lei 

Cote defalcate din impozit pe venit (040201) 53.000 14.000 14.000 14.000 

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

279.000 279.000 279.000 279.000

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

638.000 660.000 699.000 710.000

-finantarea de baza a unitatilor de invatamint 
preuniversitar de stat din care; 

411.000 455.000 467.000 497.000

-salariile, sporurile , indemnizatiile si alte 
drepturi salariale  in bani stabilite prin lege , 
precum si contributiile aferente acestora 

347.000 380.000 421.000 431.000

cheltuieli prevazute la art104 alin2litb din lg 
educatiei nationale nr 1/20119 bunuri si 
servicii) 

47.000 48.000 50.000 51.000 

hotariri judecatoresti pentru plata salariilor in 
unitatile de invatamint preuniversitar de stat 

17.000 4.000   

asistenti personali si indemnizatii persoane 
handicap grav 

221.000 221.000 221.000 221.000

alte cheltuieli (ajutor incalzire serv de evidenta 
populatiei etc) 

6.000 7.000 7.000 7.000 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale (110206) 

1.042.290 1.042.290 1.042.290 1.042.290 

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

108.450 124.000 124.000 124.000

Alte venituri din inchirieri, concesiuni, 
redeventa 

18.000    

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

11.000 12.000 12.000 12.000 

Venituri din transferul proprietatilor 
imobiliare din patrimoniul personal  (0302) 

500 500 500 500 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 

28.000 30.200 30.200 30.200 



activitati (TMT) (1602) 
Venituri din taxe administrative, eliberari 
permise(3402) 

900 1010 1010 1010 

Alte venituri din vanzari 550    
Venituri din sponsorizari (370201) 3.500    
Subventii  de la bugetul de stat (4202) din 
care; 

394.000 82.000 83.000 84.000 

pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 
locuintei cu lemne, carbuni, combustibil etc 

50.000 57.000 57.000 57.000 

pentru finantarea sanatatii 24.000 25.000 26.000 27.000 

Mnisterul Dezvoltarii Regionale 
320.000    

TOTAL VENITURI buget local( Lei) 2.577.190 2.245.000 2.285.000 2.297.000 

TOTAL CHELTUIELI buget 
local(lei) 

2.664.520 2.245.000 2.285.000 2.297.000 

 An 2015 2016 
estim 

lei 

2017 
estim 

lei 

2018 
estim 

lei 

Capitolul 51.02.01.03 Autorităţi executive din 
care: 
 

867.920 237.110 238.110 239.110

cheltuieli de personal 355.000 1.251.110 1.251.110 1.251.110 

cheltuieli cu bunuri si servicii 275.590    
cheltuieli de capital 237.330    
Capitolul 65.02 Învăţământ din care: 446.000 432.000 471.000 482.000
cheltuieli de personal din care; 362.000 384.000 421.000 431.000
Hot judec. 17000 - - - 
- bunuri şi servicii 47.000 48.000 50.000 51.000 

Capitolul 66.02  sanatate 24.300 25.000 26.000 27.000 
Cheltuieli salariale 24.000 25.000 

 
26.000 27.000 

cheltuieli cu bunuri si servicii 300 - - - 
Capitolul 67.02- cultura  190.300 22.000 23.000 24.000 
cheltuieli salariale 21.000 22.000 23.000 24.000 
cheltuieli cu bunuri si servicii  300    
Capitolul 68.02.Asistenţa Socială din care:  316.800 285.000 285..000 285.000
- cheltuieli de personal 169.860 285.000 285.000 285.000
- ajutoare sociale în numerar aj incalzire lg 
416/2001 

15.800    

Indemn  pers handicap 81.140    
ajutor incalzire guvern lg 107 50.000    
Capitolul 70.02. Servicii publice (Iluminat 
public si alimentare cu apa) 

66.200 23.000 24.000 25.000 

Bunuri si servicii iluminat public  43.200    
bunuri si servicii alimentare cu apa 18.000    
cheltuieli pentru asociatiile de dezv 
intercomunitare 

5.000 - - - 

Capitolul 8402. Drumuri si poduri (Suma 
din excedent) 

750.000 206.890 204.890 202.890



Cheltuieli   capital 650.000 206.890 204.890 202.890

cheltuieli cu bunuri si servicii 100.000 - - - 

CAPITOLUL 8702.Situatii de 
urgenta(calamitati) 

3000    

                        
 
                   Lăcusteni,  24.07.2015 
     
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
               CONSTANTIN NICOLAE         
                                                            Contrasemnează:  
                                                        SECRETAR   
                                    BRĂNESCU ADRIAN    
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