
                         
 
 
 
 

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

       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815                                    
 

H O T Ă R Â R E  Nr. 14 / 2013                                                                

Privitor la: constituirea bugetului local pe anul 2013 şi estimări pentru proiectele de 

buget pentru anii 2014-2015-2016 

 
Consiliul local al comunei LĂCUSTENI judeţul VÂLCEA, întrunit în şedinţa ordinară 

din data 05.04.2013, la care participă un nr. de 10 consilieri din nr. total de 11 consilieri în 
funcţie. 
 Văzând că  dl. consilier DASCĂLU ŞTEFAN a fost ales Preşedinte de şedinţă pentru o 
perioadă de 3 luni 

AVÂND în vedere: 
-  Expunerea de motive prezentată de dl. primar Puchin Marin, primarul comunei 

Lăcusteni, cu privire la constituirea bugetului local pe anul 2013 şi estimări pentru proiectele 
de buget pentru anii 2014-2015-2016; 

-  Referatul prezentat de dna. Bădiţă Gabriela contabilul comunei Lăcusteni; 
- Avizul comisiilor de specialitate reunite care propun adoptarea proiectului de 

Hotărâre;                                                                                                                                                          
-  Raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de 

secretarul comunei; 
- Prevederile Legii. nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 
-   Prevederile Legii. nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012; 

           -   În baza articolului 36 alin .4 lit.a , art. 45 alin. 2 lit. a şi art. 115 alin. 1 lit.b din Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările 
ulterioare, cu un număr de 10 voturi ,,PENTRU”  adoptă următoarea 
 
     HOTĂRÂRE: 
           
 Art. 1- Se aprobă constituirea bugetului local pe anul 2013 şi estimările pentru 
proiectele de buget pentru anii 2014-2015-2016 care cuprinde pentru anul 2013 la venituri 
suma  de 1.151,62 mii lei si la cheltuieli suma de  1.640,46  mii lei, conform Anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2- Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, 
informând Consiliul Local asupra modului de îndeplinire.                                                                

Art.3- Prezenta Hotărâre va fi comunicată Serviciului de contabilitate al Primăriei 
Lăcusteni, Trezoreriei Bălceşti, D.G.F.P. Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea precum şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea. 
            Lăcusteni: 05.04.2013 
        
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         

        DASCĂLU ŞTEFAN         
                                  Contrasemnează:  
             Ptr.  SECRETAR    
           MITROI  OCTAVIAN                                 



 
 

Anexa nr.1 la HCL nr.14/2013 
 

BUGETUL LOCAL INIŢIAL PENTRU ANUL 2013 AL 
COMUNEI LĂCUSTENI, JUDEŢUL VÂLCEA 
ŞI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2014-2015-2016 

 
Bugetul Local  al Comunei Lăcusteni pentru anul 2013 cuprinde la venituri suma 

1151,62 de mii lei  si la cheltuieli suma de 1640,46  mii lei după cum urmează: 

Capitole buget local 
Suma 

lei 

Estimari 
2014 
lei 

Estimari 
2015 
lei 

Estimari 
2016 
lei 

Cote defalcate din impozit pe venit 63.000    

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

148.000    

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor.

564.000    

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 0.000    
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

137.000    

Sume defalcate din TVA privind acordarea de 
produse lactate si panificatie 

-    

Impozite şi taxe pe populaţie-( impozite pe 
clădiri si terenuri) 

133.000    

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate 
potrivit dispoziţiilor legale 

6.120    

Venituri din transferul proprietatilor imobiliare 
din patrimoniul personal  

1210    

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurare de activitati (TMT) 

21.110    

Venituri din taxe administrative, eliberari 
permise 

1.330    

Subventii  de la bugetul de stat  76.850    
TOTAL VENITURI 1.151.620 1.331.000 1.372.000 1.417.000

TOTAL CHELTUIELI 1640.460 1.331.000 1.372.000 1.417.000
Capitolul 51.02.01.03 Autorităţi executive din 
care: 

464230    

-cheltuieli de personal 267.240    
cheltuieli bunuri si  servicii 145.990    
Cheltuieli capital 51.000    
Capitolul 65.02 Învăţământ din care: 432440    
-cheltuieli de personal din care; 381.000    
Hot judec.     5.000     
- bunuri şi servicii 51.440    

Capitolul 66.02  sanatate 26.850    
Cheltuieli salariale 26.850    
Capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie 30.350    
Chelt.personal 26.850    
Sustinerea cultelor 3.500    



Capitole buget local 
Suma 

lei 

Estimari 
2014 
lei 

Estimari 
2015 
lei 

Estimari 
2016 
lei 

Capitolul 68.02.Asistenţa Socială din care:  192.140    
- cheltuieli de personal 81.720    
- ajutoare sociale în numerar aj incalzire lg 416 12.000    
Indemn  pers handicap 42.280    
Aj.incalz.(guvern) lg 107 50.000    
Capitolul 70.02. Servicii publice (Iluminat 
public) 

50.000    

Bunuri si servicii  50.000    
Capitolul 8402. Drumuri si poduri (Suma din 
excedent pentru asfaltare drum Ganesti) 

442.450    

Cheltuieli   capital-  442.450     

CAPITOLUL 8702.Situatii de urgenta 
(calamitati) 

2.000    

 
Lăcusteni: 05.04.2013 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         

        DASCĂLU ŞTEFAN         
                                  Contrasemnează:  
             Ptr.  SECRETAR    
           MITROI  OCTAVIAN                                 
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