
                         
 
 
 
 

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  

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 22/2014 
 

     Privitor la: rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni pe anul 2014. 
 

Consiliul local al comunei LĂCUSTENI judeţul VÂLCEA, întrunit în şedinţa ordinară din data 
31.07.2014, la care participă un nr. de 11 consilieri din nr. total de 11 consilieri în funcţie. 
 Văzând că  dl. Roşca Marian, a fost ales preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni; 

AVÂND în vedere: 
Expunerea de motive nr. 2047/24.07.2014, prezentată de dl. primar Puchin Marin, primarul 

comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
Referatul nr. 2048/24.07.2014 prezentat de dna. Bădiţă Gabriela, contabilul comunei Lăcusteni; 

             Contractele de sponsorizare nr. 395/25.07.2014 şi nr. 1982/15.07.2014, încheiate între S.C. 
ROM PAPER S.R.L, cu sediul în Braşov, respectiv Bogeanu Constantin şi Primăria comunei Lăcusteni, 
având ca obiect susţinerea manifestării cultural artistice Ziua comunei Lăcusteni, „SĂRBATOAREA 
GRÂULUI”- ediţia a-VIII-a, din data de  09 august 2014; 
            Avizul comisiei de specialitate care propune dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre; 
            Raportul nr. 2054/25.07.2014, 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, prin vot deschis, cu 11 voturi „pentru, adoptă 
următoarea 
        HOTĂRÂRE: 
 
          Art. 1- Se aprobă rectificarea cu suma de 18.500 lei, dintre care 3.500 lei din sponsorizări şi 
15.000 lei, venituri proprii,  a bugetului local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, pe anul 2014, care 
va cuprinde la venituri suma  de 1.989.060 lei şi la cheltuieli suma de  1.989.340 lei, cu un deficit de 
280 lei, acoperit cu excedentul bugetului local din anul 2013, 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,  31.07.2014 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         

     ROŞCA MARIAN         
                                            Contrasemnează: 
                          SECRETAR   

                     BRĂNESCU ADRIAN    



          Anexa nr.1  la h.c.l. nr. 22. din 31.07.2014    
    
CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI 
    JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 
                    
                 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI 

LĂCUSTENI  PE ANUL 2014  
 
 
         Se rectifică cu suma de 18.500 lei, dintre care 3.500 lei din sponsorizări şi 15.000 lei 
venituri proprii,  bugetul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, pe anul 2014, care va 
cuprinde la venituri suma  de 1.989.060 lei şi la cheltuieli suma de  1.989.340 lei, cu un deficit de 
280 lei acoperit cu excedentul bugetului local din anul 2013, după cum urmează: 

 
 An 2014 

lei 
Estim. 

2015 lei 
Estim. 
2016 
lei 

Estim 
2017 
lei 

Cote defalcate din impozit pe venit (040201) 52.000 66.000 68.000 70.000 

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

360.000 463.000 474.570 485.480 

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

645.000 667.000 679.000 709.000 

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

434.000 455.000 467.000 497.000 

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

377.000 396.000 407.000 436.000 

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

57.000 59.000 60.000 61.000 

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

3000 4.000 4.000 4.000 

asistenti personali si indemnizatii persoane 
handicap grav 

200.000 200.000 200.000 200.000 

alte cheltuieli (ajutor incalzire serv de evidenta 
populatiei etc) 

8.000 8.000 8.000 8.000 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale (110206) 

282.000 340.000 348.700 356.750 

Sume defalcate din TVA drumuri 80.000 - - - 
Impozite şi taxe pe populaţie-( impozite pe 
clădiri si terenuri)(0702) 

108.500 150.000 153.000 156.000 

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

10.000 5.000 6.400 7.000 

Venituri din transferul proprietatilor 
imobiliare din patrimoniul personal  (0302) 

200 300 400 500 



Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 
activitati (TMT) (1602) 

20.540 33.000 36.000 39.000 

Venituri din taxe administrative, eliberari 
permise(3402) 

2.320 1.500 1.600 1.700 

venituri din sponsorizari ( cap 3702) 3500 - - - 
Subventii  de la bugetul de stat (4202) din 
care; 

425.000 268.000 286.730 305.770 

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

50.000 60.000 70.000 80.000 

pentru finantarea sanatatii 23.000 23.000 24.000 25.000 

Mnisterul Dezvoltarii Regionale 
352.000 185.000 192.730 200.770 

TOTAL VENITURI buget local( Lei) 1.989.060 1.995.000 2.056.000 2.133.000 

TOTAL CHELTUIELI buget 
local(lei) 

1.989.340 1.995.000 

 
2.056.000 2.133.000 

 An 2014 2015 
estim 

2016 
estim 

2017 
estim 

Capitolul 51.02.01.03 Autorităţi executive din 
care: 

555.240 694.000 700.000 701.000 

cheltuieli de personal 299.000 400.000 380.000 370.000 
cheltuieli cu bunuri si servicii 156.240 184.000 200.000 201.000 
cheltuieli de capital 100.000. 110.000 120.000 130.000 
Capitolul 65.02 Învăţământ din care: 437.000 459.000 471.000 501.000 
cheltuieli de personal din care; 377.000 396.000  407.000 436.000 
Hot judec.     4.000 - - - 
- bunuri şi servicii   57.000 59.000 60.000 61.000 

Capitolul 66.02  sanatate 22.600 23.000 24.000 25.000 
Cheltuieli salariale 22.000    23.000 

 
24.000 25.000 

cheltuieli cu bunuri si servicii      600 - - - 
Capitolul 67.02- cultura  15.500 25.000 27.000 29.000 
cheltuieli salariale 12.000 21.000 22.000 23.000 
cheltuieli cu bunuri si servicii culte 3.500 4000 5000 6000 
Capitolul 68.02.Asistenţa Socială din care:  275.000 270.000  298.000 322.000 
- cheltuieli de personal 121.000 110.000 110.000 110.000 
- ajutoare sociale în numerar aj incalzire lg 
416/2001 
 

20.000 21.000 22.000 23.000 

Indemn  pers handicap 84.000 90.000 90.000 90.000 
ajutor incalzire guvern lg 107 50.000 60.000  70.000 80.000 
Capitolul 70.02. Servicii publice (Iluminat 
public si alimentare cu apa) 

150.000 61.000 62.000 70.000 

Bunuri si servicii iluminat public  26.000 30.000 31.000 38.000 
bunuri si servicii alimentare cu apa 40.400 31.000 31.000 32.000 
cheltuieli de capital 80.000 - - - 
transferuri  din bugetul local catre asociatiile 
de dezv intercomunitare 

3.600 - - - 



Capitolul 8402. Drumuri si poduri (Suma 
din excedent) 

532.280 460.000 470.000 480.000 

Cheltuieli   capital 452.280   460.000  470.000 480.000 

cheltuieli cu bunuri si servicii 80.000 - - - 

CAPITOLUL 8702.Situatii de 
urgenta(calamitati) 

1.720 3.000 4.000 5.000 

 
                   
Lăcusteni,  31.07.2014 
 
 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              Contrasemnează,   
           ROŞCA MARIAN                   SECRETAR,  
                                     BRĂNESCU ADRIAN                  
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