
                                                               
R O M Â N I A  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815   

 

     HOTĂRÂREA NR. 48/2017 
-din  05.12.2017 – 
 

                         Privitor la: rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni pe anul 2017. 
 

Consiliul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
05.12.2017, la care participă un nr. de 9 consilieri din nr. total de 9 consilieri în funcţie. 
            Văzând că  d-nul. consilier Rada Ioan a fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile octombrie, 
noiembrie, decembrie 2017. 
 

AVÂND în vedere: 
Expunerea de motive nr. 3972/23.11.2017, prezentată de d-nul. ing. BOCŞARU COSMIN, primarul 

comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
Raportul de specialitate nr. 3971/23.11.2017, prezentat de Compartimentul financiar contabilitate; 
Adresa A.J.F.P. Vâlcea, nr. VLG_STZ-25898 din 22.11.2017, privind repartizarea pe trimestre a 

sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017; 
            Avizul comisiilor de specialitate care propun admiterea proiectului de hotărâre şi           
raportul nr. 4103/05.12.2017, de avizare a 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. b), şi art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, a 
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 63/2017 privind 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, 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 9 voturi „pentru” adoptă următoarea  

HOTĂRÂRE: 
            Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni pe anul 2017, cu suma de 56.000 
lei din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017, pentru capitolul 65 învăţământ, 
din care suma de 53.000 lei reprezentând salarii şi contribuţiile aferente acestora, şi suma de 3.000 lei 
reprezentând hotărâri judecătoreşti, excedentul bugetului local din anul 2016 în sumă de 353.630 mii lei 
fiind prins în veniturile bugetului local pentru echilibrarea veniturilor cu cheltuielile conform OMFP 
563/2016, privind stabilirea calendarului de utilizare a funcţionalităţii sistemului naţional de raportare 
Forexebug, bugetul local va cuprinde la venituri suma de 3.456.770 lei şi la cheltuieli suma de 3.456.770  
lei, 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, Compartimentuilui 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,  05.12.2017 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          Contrasemnează, 
                  RADA IOAN                                 SECRETAR,  
                                        BRĂNESCU  ADRIAN               
       



                                                            Anexa nr.1 la HCL nr. 48/05.12.2012  
 

 
COMUNA LĂCUSTENI  
JUDEŢUL VÂLCEA 
 

 
 

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 
 
 

Se rectifică bugetul local al comunei Lăcusteni pe anul 2017, cu suma de 56.000 lei din 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017, pentru capitolul 65 învăţământ, din 
care suma de 53.000 lei reprezentând salarii şi contribuţiile aferente acestora, şi suma de 3.000 
reprezentând hotărâri judecătoreşti, excedentul bugetului local din anul 2016 în sumă de 353.630 mii lei 
fiind prins în veniturile bugetului local pentru echilibrarea veniturilor cu cheltuielile conform OMFP 
563/2016, privind stabilirea calendarului de utilizare a funcţionalităţii sistemului naţional de raportare 
Forexebug, bugetul local va cuprinde la venituri suma de 3.456.770 lei şi la cheltuieli suma de 3.456.770  
lei, după cum urmează: 

 
  

Capitol/subcapitol An 2017 
lei 

Estim. 
2018 
lei 

Estim. 
2019 
lei 

Estim 
2020 
lei 

Cote defalcate din impozit pe venit (040201) 131.000 186.340 211.520 245.790 

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

374000 394000 414000 435000 

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

1.435.000 1.492.000 1.551.000 1.629.000

1-finantarea de baza a unităţilor de învaţământ 
preuniversitar de stat din care; 

739.000 712.000 728.000 744.000 

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

668.000 639.000 654.000 668.000 

1.2 -cheltuieli prevăzute la art104 alin2litb din lg 
educaţiei naţionale nr. 1/20119 bunuri si servicii) 

71.000 73.000 74.000 76.000 

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

19.000 44.000 45.000 46.000 

1.4 Hotarari judecatoresti pt. drepturi salariale din 
unitatiile de invatamant preuniversitar de stat 

3.000    

1.5  Tichete grădiniță 10.000 24.000 24.000 24.000 
1.6 Drepturile Copiilor cu CES 24.000 15.000 15.000 15.000 
2. asistenţi personali si indemnizaţii persoane handicap 
grav 

625.000 682.000 724.000 766.000 

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

15.000 15.000 15.000 15.000 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale (110206) 

319000 322000 323000 328000 



Sume defalcate din TVA drumuri 4000 - - - 
Impozite şi taxe pe populaţie-( impozite pe clădiri si 
terenuri)(0702) 

145.410 155.840 161.850 169.560 

Alte venituri din închirieri, concesiuni, redevenţa 
(300530) 

14.920 16.000 16.600 17.400 

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

15.730 16.900 17.500 18.300 

Venituri din transferul proprietatilor imobiliare 
din patrimoniul personal  (0302) 

2.130 2290 2400 2500 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi (TMT) 
(1602) 

31.390 33.680 35.000 36.720 

Venituri din taxe administrative, eliberari 
permise(3402) 

1.730 1.900 2.000 2.100 

Alte venituri din vânzări (3602) 11430 12.300 12.600 13.400 
Venituri din sponsorizări (370201) 0 - - - 
Subvenţii  de la bugetul de stat (4202) din care; 605.400 609.000 611.500 614.500 
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei 
cu lemne, cărbuni, combustibil etc 

30.000 30.000 30.000 30.000 

pentru finanţarea sănătăţii 52.400 56.000 58.500 61.500 

Mnisterul Dezvoltării Regionale 
523.000 523.000 523.000 523.000 

 SUBVENTII CADASTRU OCPI 4334 
12.000 27.000 0 0 

 
An 2017 2018 

estim 
lei 

2019 
estim 

lei 

2020 
estim 

lei 

TOTAL VENITURI buget local( Lei) 3.456.770 3.607.880 3.712.800 3.865.900 

TOTAL CHELTUIELI buget local(lei) 3.456.770 3.607.880 3.712.800 3.865.900 

Capitolul 51.02.01.03 Autorităţi executive din care: 
 

1263230  
1.347.000 

 
1.385.000

 

 
1.450.000

cheltuieli de personal 562.700 604.000 627.000 657.000 
cheltuieli cu bunuri si servicii 706120 743000 758000 793000 
Plăţii efectuate in anul precedent 850101 -5.570 - - - 
cheltuieli de capital 0 

 
- - - 

Capitolul 6102 (ISU) 7.000 
 

8.000 8.300 8.700 

Capitolul 65.02 Învăţământ din care: 795.000 
 

795.000 812.000 848.000 

cheltuieli de personal din care; 668.000 683.000  699.000 733.000 
Hot judec. 22.000 - - - 
- bunuri şi servicii 71.000 73.000 74.000 76.000 

ajutoare sociale in numerar 34.000 
 

39.000 39.000 39.000 

Capitolul 66.02  sănătate  52.400 56.000 58.500 61.500 



Cheltuieli salariale 51.200    55.000 
 

 57.100   60.000 

cheltuieli cu bunuri si servicii 1.200 
 

    1.300      1.400    1.500 

Capitolul 67.02- cultura  48.500 51.500 52.800 54.500 
cheltuieli salariale 32.000 35.000 36.300 38.000 
cheltuieli cu bunuri si servicii  1.000    1.000   1.000   1.000 
cheltuieli de capital 15.500 

 
15.500 15.500 15.500 

Capitolul 68.02.Asistenţa Socială din care:  670.000 727.000  769.000 811.000 
- cheltuieli de personal 369.400 403.100 427.900 452.700 
- ajutoare sociale în numerar aj, încălzire Leg.  416/2001 15.000 15.000 15.000 15.000 

Indemn  pers handicap 255.600 278.900 296.100 313.300 
ajutor incalzire guvern  Leg. 107 30.000    32.000   30.000   30.000 
Capitolul 70.02. Servicii publice (Iluminat public si 
alimentare cu apa) 

82.840 92.880 96.400 101.000 

Bunuri si servicii  și iluminat public  54.730 62.780 65.200 68.300 
bunuri si servicii alimentare cu apa 28.110 30.100 31.200 32.700 
Capitolul 8402. Drumuri si poduri (Suma din 
excedent) 

534000 530.500 530.800 531.200 

Cheltuieli   capital 523.000 523.000 523.000 523.000 

cheltuieli cu bunuri si servicii 11000 7.500 7.800 8.200 

CAPITOLUL 8702.Situatii de urgenta(calamităţi) 0 0 0 0 

  
 
             LĂCUSTENI, 05.12.2017  
      
                    
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       Contrasemnează, 
             RADA IOAN                                     SECRETAR, 
                             BRĂNESCU  ADRIAN 
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