
                        

R O MÂ N I A
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI

       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815

                                                                      

HOTĂRÂREA  NR. 2/2014

  Privitor la: aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2013:

Consiliul local al comunei LĂCUSTENI judeţul VÂLCEA, întrunit în şedinţa ordinară
din data 31.01.2013, la care participă un nr. de 11 consilieri locali din nr. total de 11 în funcţie.

Văzând că  dl. consilier BOCŞARU  DORU 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 încheierea exerciţiului pe anul 2013;
-     Referatul nr. 182/23.01.2014, compartimentului contabilitate;
-   Raportul  nr.189/24.01.2014,  de  avizare  sub  aspectul  legalităţii  proiectului  de

hotărâre, întocmit de secretarul comunei;
-   Avizul  comisiilor  de  specialitate  reunite  care  propun  adoptarea  proiectului  de

hotărâre;
Având în vedere prevederile  legii  nr.  273/2006, privind finanţele  publice locale,  cu

modificările şi completările ulterioare;
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, cu un număr de 11 voturi „pentru” adoptă
următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 - Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 31.12.2013,
conform anexei ce 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  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Vâlcea
Serviciul  Juridic-Controlul  Legalităţii  Actelor,  Trezoreriei  Bălceşti,  D.G.F.P.  Vâlcea,
Consiliului Judeţean Vâlcea, Compartimentului contabilitate al Primăriei Lăcusteni şi adusă la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site- ul propriu, prin grija secretarului
comunei.

Lăcusteni, 31.01.2014

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
           BOCŞARU  DORU

                                Contrasemnează:
           SECRETAR  

                BRĂNESCU ADRIAN



                                               
PRIMARIA COMUNEI LACUSTENI                     Anexa la hcl  nr.2 din 31.01.2014
JUDETUL VILCEA

INCHEIEREA  EXERCITIULUI   BUGETAR PENTRU ANUL 2013

Din   prevederi venituri totale în sumă de 1.701.070 lei  , s- a realizat 
1.588.646,98 lei, într-un procent de 93%.

Pe surse de venituri situatia se prezinta astfel :

    -cap.030218 –impozit venit din transfer proprietăţi –prevederi bugetare în sumă de 
1.570 lei s-a realizat  101,50 lei în procent de 7%. 
                                      
 - cap. 07.02- impozite şi taxe pe proprietate din 163.100  lei prevederi bugetare s-
a realizat  125.635 lei în procent de 77 %   si  anume ;
   -impozite şi taxe pe clădiri persoane fizice şi juridice  din 64.440 lei prevederi s-a 
realizat 29.180 lei, în procent de  45 %.
   -impozit şi taxe pe teren persoane fizice şi extravilan  din 98.450 lei prevederi  
bugetare s-a realizat 95.889 lei, în procent de  97 %.
   -taxe judiciare şi alte taxe timbru  prevederi bugetare 210 lei  s-a realizat sumă de 
565.80  lei în procent de  100 %. 

  -- cap. 04.02-cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din 334.000 lei 
prevederi s-a realizat 322.818,68 lei,  în procent de 96 % detaliat astfel:
    - cap. 040201- cote defalcate  din impozit pe venit  din  63.000 lei prevederi 
bugetare s-a realizat 50.760,11 lei. în procent de 81%.
    - cap.040204- cote defalcate  din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale  din 271.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 272.058,57 lei în procent de 
100%.

- cap.11.02-sume defalcate din TVA , din 934.400 lei prevederi s-a realizat  
934.018 lei,  în procent de 99 % detaliat astfel;
     -cap. 110201-sume defalcate  din  taxa pe valoarea adaugată pentru  finanţarea 
cheltuielilor descentralizate  la nivelul judeţelor  din prevederi bugetare de 934.400 lei
s-a realizat 934.018 lei.  în procent de 99%.
     -sume defalcate  din  taxa pe valoarea adaugată pentru  finanţarea cheltuielilor 
descentralizate  la nivelul comunelor   din prevederi bugetare de 595.400 lei s-a 
realizat 595.018  lei în procent de  99 %.
    - cap.110205- sume defalcate  din  taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri din 
prevederi bugetare de 75.000 lei s-a realizat 75.000 lei în procent de 100%.
    -cap. 110206- sume defalcate  din  taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale  din prevederi bugetare de 264.000 lei s-a realizat 264.000 lei. în 
procent de 100 %.

-cap-16.02-taxe pentru utilizarea bunurilor , din 25.320 lei prevederi s-a realizat  
25.901 lei, în procent de  100% detaliat astfel;
     - cap-16.020201-impozit pe mijloace de transport din 20.730lei prevederi bugetare 
s-a realizat 20.328 lei în procent de 98%.



     - cap-160250-alte taxe pe utilizarea bunurilor  sau pe desfaşurare de activităţi din 
4.590 lei prevederi s-a realizat 5.573 lei în procent de 100%.

    -cap-34.02.50- venituri  din taxe administrative , eliberari premise din 691 lei 
prevederi bugetare s-a realizat 1.330  lei. în procent de100 %.

    - cap-3502- amenzi penalităţi şi confiscăari- din prevedere bugetară  de 37.700 
lei s-a realizat 3890 lei în procent de 10 %.

    - cap-370201-donatii şi sponsorizări  din  lei prevederi  de 7.000 lei s-a realizat 
7.000 lei, în procent de 100 %.

- cap-4202 subvenţii de la bugetul de stat  din 85.000  lei s-a realizat 66.989  lei, în
procent de  78%detaliat astfel ;
    - cap-420234  subvenţii pentru acordarea  ajutorului  de incălzire  al locuinţelor din 
prevedere de 50.000 lei s-a realizat  suma  de 43.326 lei în procent de 86%.
    - cap-420241  subvenţii pentru  finanţarea  sănătăţii din prevederi de 21.786 lei  s-a 
realizat  21.786 l ei în procent de 100 %.
    - cap-420265-program naţional de dezvoltare locală din prevederi bugetare de 
125.000 lei  s-a realizat  103.480 lei în procent de 82%.
      În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului local Lăcusteni la data de 31.12.2012 din 
2.189.910 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăţi în sumă de  2.077.219,27 lei, intr-
un procent  de 95%.

-la capitolul 51.02 autorităţi executive  din 603.660 lei prevederi bugetare
 s-au efectuat   cheltuiala în sumă de 581.562,20 lei,  în procent de 96% şi anume;
      -cheltuieli de personal din  lei prevederi bugetare în sumă de 361.690 s-au efectuat
o cheltuială în sumă de 359.802  lei ., procent de 99%.
     -bunuri şi servicii din 143.270 lei prevederi bugetare s-au efectuat o cheltuială în 
sumă de 132.030,53 lei , procent de 92%
  - pe subcapitole situaţia se prezintă astfel;
     -încălzit iluminat şi forţă motrică  din  prevederi bugetare în sumă de 20.000 lei  s-
au efectuat cheltuiala în sumă de  17.220,02 lei; procent de 86%.
    --consumabile din prevederi bugetare în sumă de 3000 lei  s-au efectuat cheltuiala 
în sumă de  2.876.43 lei. procent de 95%
    -materiale curaţenie prevederi bugetare  în sumă de 1600 lei s- au efectuat 
cheltuiala în sumă  de 1.203,88 lei; procent de 75%.
     -carburanţi şi lubrefianţi din 20. 000 lei prevederi bugetare s-au efectuat cheltuiala 
în sumă de  16.595 lei ;
    -piese schimb din 8.000 lei prevederi bugetare s-au efectuat plţăi în sumă de  
4351,84  lei;
    - -poşta telecomunicaţii şi internet din 12.000 lei prevederi bugetare s-au efectuat 
plăţi în sumă 11679,17 lei; procent 97 %.
    -alte bunuri pt. intreţinere şi funcţionare din 7.000lei prevederi bugetare s-au 
efectuat plăţi în sumă de 4461.60 lei; procent 63%
    -reparaţii curente din 20.000 lei prevederi bugetare s-au fectuat plăţti în sumă de  
20.237,11 lei.
    - -alte cheli. cu bunuri şi servicii din 52.820 lei prevederi bugetare  s-au efectuat 
plăţi în sumă de 50.523 lei; procent de 95 %;
    -pregătire profesională din 600lei prevederi bugetare s-au efectuat plăţi în sumă de 
580 lei, procent de 96%;
    -deplasări detaşări  din prevedere de 1640 lei s-au efectuat plăţi în  sumă de 1640 
lei; procent 100%.



    -salubrizare din prevedere de 320 lei s-au efectuat plăţi  în sumă de 312,48 lei; 
procent de 97%.
    -Cărţi,  publicaţii şi materiale din prevedere de 350 lei s-au efectuat plăţi în sumă de
350 lei.

   - -active  nefinanciare (cheltuieli de capital ) din  prevederi de 98.700 lei s-a 
cheltuit 89.897,67  lei; procent de 91 %;

 -la capitolul 65. 02 –invăţământ din 416.840 lei  din prevederi bugetare s-au 
efectuat  plăţi în sumă de 416.674,90  lei şi anume; procent de 99 %
     -cheltuieli de personal din 345.400 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăţi în 
sumă de 345.235 lei; procent de 99%;
     -bunuri şi servicii din 71.440 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăţi  în sumă de 
71.439,90 lei din care pe subcapitole ;
     -încălzit iluminat şi forţă motrică din 26.350 lei prevederi bugetare s-au efectuat 
plăţi în sumă de  26.337,94 lei. procent de 99%
     -materiale curaţenie din 650 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăţi în sumă de de
650  lei.
     -consumabile din 3010 lei prevederi  bugetare s-au efectuat plăţi în sumă de   
2574.13 lei procent de 85 %;
    -alte bunuri pt. intret. şi funcţionare din 7.880 lei prevederi bugetare s-au efectuat 
plăţi în sumă de  7880  lei  procent %
    - deplasări detaşări din 3.750 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăţi în sumă de   
3.748 lei ; procent de 99%;
    -reparaţii curente din 15.140 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăţi în sumă de   
15.140 lei; procent 90%
    -pregătire profesională din 760 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăţi în sumă de 
760 lei. procent 100%
    -materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional din prevederi bugetare de 1600 
lei s-au efectuat plăţi  în   sumă de 1597.94 lei procent de 99 %;
    -poştă telecomunicaţii, internet din prevederi bugetare în sumă de 4.610 s-au 
efectuat plăţi în  sumă de 4608.01  lei; procent de 99 %
    -piese schimb din prevederi bugetare în sumă de 2.400 lei s-au efectuat plăţi în  
sumă de 2.400 lei; procent 100%
    -carburanţi şi lubrefianţi din prevederi bugetare în sumă de 190 lei s-au efectuat 
plăţi în sumă de 186  lei- procent 98%
    -apă canal salubrizare din prevederi bugetare  în sumă de 660 lei s-au efectuat plăţi 
în  sumă de 624  lei; procent de 94%;
    -transport naveta profesori din prevederi bugetare în sumă de 4.440 lei s-au efectuat
plăţi în   sumă de 4.433 lei;procent de 99 %

-la capitolul 6602 –sănătate din prevederi bugetare 21.970  lei  s-au efectuat plăţi 
în  sumă de 21.846 lei din care;
     -cheltuieli salariale  din prevederi bugetare de 21.660 lei s-au efectuat plăţi în  
sumă de 21.636 lei procent 99%
     -cheltuieli cu bunuri şi servicii din prevederi bugetare de 310 lei s-au efectuat plăţi 
în  sumă de 210 lei reprezentind trusa medicala.

-la capitolul 67.02- cultură, recreere şi religie 16.460 lei prevederi bugetare  s-au 
efectuat plăţi  12.936 lei  procent de 79% care se prezintă astfel
     --cheltuieli de personal  din prevederi bugetare în sumă de 12.960 s-au efectuat 
plăţi în sumă de 12.936 lei procent de 100%;
    -cheltuieli  pentru susţinerea cultelor din prevederi bugetare în sumă de 3.500 lei nu
s-au efectuat plăţi.



 -la capitolul 68.02.-asistenţă socială din  239.140 lei prevederi bugetare s-a 
uefectuat plăţi în sumă de  227.365 lei si anume;
      -cheltuieli de personal din 89.250 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăţi  în 
sumă de 89.033 lei; în procent de 99%.
     --ajtutor social  lemne lg 416 din 12.000  lei prevederi bugetare  s-au efectuat plăţi 
în sumă de 12.000  lei. în procent de 100%;
     -indemnizaţii handicap din prevederi de 71.750 lei s-au efectuat plăţi în  sumă de 
71.750 lei. în procent 100%
     -ajutor pentru incălzirea locuinţelor  din prevedere de 66.140 lei s-au efectuat plăţi 
în  sumă de 54.582 lei. în  procent de 83 %;

-la capitolul 70.02 –locuinţe,  servicii  şi dezvoltare din 64.390 lei prevederi 
bugetare s-au efectuat plăţi în sumă de  58.074,48  lei.  în procent de 90 % şi 
anume;
      -bunuri şi servicii 62.890 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăţi în sumă de    
56.574,48 lei .din care;
     -încăllzit iluminat şi forţă motrică ( iluminat public  + energie pentru gospodarie 
apă, staţii epurare ) din prevedere de 46.000 lei s-au efectuat plăţi în  sumă de 44.207 
lei, în procent de 96%;

     Alte cheltuieli cu bunuri si servicii din prevederi bugetare de 16.890 lei s-au 
efectuat plăţi  în sumă de 12.367,48  lei.  în procent de 68 %;
      -- cheltuieli  de capital –din prevederi de 1.500 lei s-au efectuat plati in suma de 
1500 lei  reprezentind  documentatie tehnică  clădire  staţie epurare.

-la capitolul 84.02 –transport rutier-drumuri şi poduri din 825.450 lei prevederi 
bugetare s-au efectuat plăţi  758.760,69 lei şi anume ;
     -bunuri şi servicii (drumuri si poduri)  75.000  lei prevederi bugetare s-au efectuat 
plăţi  75.000 lei.
    -cheltuieli de capital  din prevederi  de 750.450 lei  s-au efectuat plăţi în sumă de 
683.760,69 procent de 91%.

-la capitolul 87.02. -alte acţiuni economice(situaţii de urgenţă)) din 2000 lei prevederi
bugetare  nu s-au efectuat plăţi .

    Excedentul bugetului local pentru anul 2013 a fost în sumă de 488.840 lei care s-a 
folosit pentru efectuarea următoarelor plăti;
        -Acoperire goluri de casă în sumă de 17.000 lei;
       - Obiectivul Asfaltare drum comunal Găneşti în sumă de 471.680,48 lei;

  Lăcusteni, 31.01.2014
     

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     Contrasemnează:
BOCŞARU  DORU                                    SECRETAR  

                                     BRĂNESCU ADRIAN
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