
                        

R O MÂ N I A
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI

       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815

                                                                      

HOTĂRÂREA  NR. 2/2013

  Privitor la: aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012:

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

din data 29.01.2013, la care participă un nr. de  11 consilieri din nr. total de 11 consilieri în

funcţie.

Văzând că  dl. consilier POPESCU  MARIN a fost ales Preşedinte de şedinţă pentru o

perioadă de 3 luni

AVÂND în vedere:

-   proiectul  de  hotărâre  prezentat  de  dl.  primar  Puchin  Marin,  primarul  comunei

Lăcusteni, cu privire la încheierea exerciţiului pe anul 2012;

-   raportul nr. 209/28.01.2013, al compartimentului contabilitate;

-  Avizul  comisiilor  de  specialitate  reunite  care  propun  adoptarea  proiectului  de

Hotărâre;

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

secretarul comunei;

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

modificările şi completările ulterioare;

În baza articolului 36(4) lit.  „a” , art.  45(2) lit.  „a” şi art. 115 (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 31.12.2012, după
cum urmează:

     1.   Pe surse de venituri situatia se prezinta astfel :
     - cap.030218 –impozit venit din transfer proprietati –prevederi bugetare suma de 1.500 lei 
s-a realizat  1.217,50 lei in procent de 81%.
     - cap. 07.02 - impozite si taxe pe proprietate din 228.190 lei prevederi bugetare s-a realizat
132.738,50 lei in procent de 58 %   si  anume ;



-impozite si taxe pe cladiri persoane fizice si juridice  din 60.800 lei prevederi s-a realizat 
34.143 lei, in procent de  56 %.
     -impozit si taxe pe teren persoane fizice si extravilan  din 166.890 lei prevederi bugetare s-a
realizat 98.385 lei, in procent de  58 %.
     -taxe judiciare si alte taxe timbru  prevederi bugetare 500 lei  s-a realizat suma de 210,50 lei
in procent de  42%. 
     - cap. 04.02 -cote si sume defalcate din impozitul pe venit, din 265.000 lei prevederi s-a 
realizat 271.011,53 lei, detaliat astfel;
     - cap. 040201 - cote defalcate  din impozit pe venit  din  51.000 lei prevederi bugetare 
 s-a realizat 59.689,65 lei.
    - cap.040204 - cote defalcate  din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  din 
214.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 211.000 lei in procent de 98%.
    - cap.11.02 -sume defalcate din TVA , din 1.534.910 lei prevederi s-a realizat  1.532.585 lei,
in procent de 99 % detaliat astfel;
     -cap. 110201 -sume defalcate  din  taxa pe valoarea adaugata pentru  finantarea cheltuielilor 
descentralizate  la nivelul judetelor  din prevederi bugetare de 1.029.610 lei s-a realizat 
981.610 lei.  In procent de 95%.
    -sume defalcate  din  taxa pe valoarea adaugata pentru  finantarea cheltuielilor 
descentralizate  la nivelul comunelor   din prevederi bugetare de 549.000 lei s-a realizat 
501.000  lei in procent de  91 %.
    - cap.110205 - sume defalcate  din  taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri din prevederi 
bugetare de 65.000 lei s-a realizat 65.000 lei in procent de 100%.
    -cap. 110206 - sume defalcate  din  taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 
locale  din prevederi bugetare de 415.610 lei s-a realizat 415.610 lei. In procent de 100 %.
   -cap. 16.02 -taxe pentru utilizarea bunurilor , din 15.000 lei prevederi s-a realizat  21.112 lei, 
in procent de  140% detaliat astfel;
   - cap. 16.020201 -impozit pe mijloace de transport din 12.880 lei prevederi bugetare s-a 
realizat 19.402 lei in procent de 150%.
    - cap. 160250 -alte taxe pe utilizarea bunurilor  sau pe desfasurare de activitati din 2.120 lei 
prevederi s-a realizat 1.710 lei in procent de 80%.
    -cap. 34.02.50 - venituri  din taxe administrative , eliberari premise din 2000 lei prevederi 
bugetare s-a realizat 1.328 lei. in procent de 66 %.
     - cap. 3502 - amenzi penalitati si confiscari- din prevedere bugetara  de 10.300 lei s-a 
realizat 6.128 lei in procent de 59 %.
     - cap.370201 -donatii si sponsorizari  din 8.000 lei prevederi s-a realizat 8.000 lei, in 
procent de 100 %.
      - cap. 4202- subventii de la bugetul de stat  din 85.000  lei s-a realizat 66.989  lei, in
procent de  78%detaliat astfel ;
       - cap. 420234 - subventii pentru acordarea  ajutorului  de incalzire  al locuintelor din
prevedere de 65.000 lei s-a realizat  suma  de 47.591 lei in procent de 73 %.
       - cap. 420241 -  subventii pentru  finantarea  sanatati din prevederi de 20.000 lei  s-a 
realizat 19.398 lei in procent de 96 %.
       - cap. 45204 -subventii primite de la UE din prevederi bugetare de 1.600.000 lei  s-a 
realizat  1.520.897,53 in procent de 95%.

   2.   I n ceea ce priveste cheltuielile bugetului local Lacusteni la data de 31.12.2012 din 
3.568.550 lei prevederi bugetare s-au realizat 2.846.132,24 lei, intr-un procent  de 79%.
       -la capitolul 51.02 autoritati executive  din 643.400 lei prevederi bugetare s-a realizat
335.640 lei, si anume  52 %
       -cheltuieli de personal din 340.930 lei prevederi bugetare s-a realizat 335.640 lei .
-bunuri si servicii din 193.270 lei prevederi bugetare s-a realizat 163.935,41 lei .
- pe subcapitole situatia se prezinta astfel;
--consumabile din 5.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 2.243,97 lei.
-materiale curatenie prevederi bugetare suma de 2.300 lei s- a realizat suma de 1.217,10  lei;
-incalzit iluminat si forta motrica  din 20.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 11.630,93lei;



-carburanti si lubrefianti din 56. 000 lei prevederi bugetare s-a realizat 52.269.,01 lei ;
-piese schimb din 6.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 4.888.,95 lei;
- -posta telecomunicatii si internet din 10.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 9.723,49 lei;
alte bunuri pt. Intretinere si functionare din 3529.,94 lei prevederi bugetare s-a realizat 
2.349,08 lei;
-reparatii curente din 22.471 lei prevederi bugetare s-a realizat 22.470.,06 lei.
-bunuri de natura obiectelor de inv. din 500 lei prevederi bugetare nu s-au efectuat plati; 
-alte chelt. cu bunuri si servicii din 61.470 lei prevederi bugetare  s-a realizat 64.038,41 lei;
-pregatire profesionala din 1.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 850 lei.
-deplasari detasari  din prevedere de 4.000 lei s-a realizat suma de 1.841,80 lei;
-salubrizare din prevedere de 1000 lei s-a realizat suma de 312,48 lei;
- -active  nefinanciare (cheltuieli de capital ) din 133.000 lei s-a cheltuit 42.683,19 lei;
-la  capitolu  54.02   alte  servicii  publice  generale(alegeri  locale)   din  53.000  lei  prevederi
bugetare s-a realizat 52.544 lei din care;
-cheltuieli salariale din  32.770 lei prevedri bugetare s-a realizat 32.627 lei
-bunuri si servicii- alte cheltuieli din 20.230 lei prevederi bugetare s-a realizat 19.917 lei.
-la capitolul 65. 02 –invatamint din 386.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 365.464,80 lei si
anume;
-cheltuieli de personal din 337.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 318.106 lei;
-bunuri si servicii din 49.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 47.358,80 lei din care pe 
subcapitole ;
-incalzit iluminat si forta motrica din 20.188 lei prevederi bugetare s-a realizat 20.167lei.
-materiale curatenie din 1.199 lei prevederi bugetare s-a realizat 1.176 lei.
-consumabile din 1800 lei prevederi  bugetare s-a realizat 1786 lei
-alte bunuri pt. intret. si functionare din 6.900 lei prevederi bugetare s-a realizat 6.856 lei
- deplasari detasari din 2.500 lei prevederi bugetare s-a realizat 2.421 lei ;
-reparatii curente din 10.912 lei prevederi bugetare s-a realizat 9.698 lei;
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii din 1.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 946 lei.
-materiale si prestari servicii cu caractyer functional din prevederi bugetare de 6.900 lei s-a 
realizat  suma de 6.856 lei
-la capitolul 6602 –sanatate din prevederi bugetare 20.600 lei  s-a realizat suma de20163,48 lei 
din care;
-cheltuieli salariale  din prevederi bugetare de 19.500 lei s-a realizat suma de 19.398 lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii din prevederi bugetare de 1.100 lei s-a realizat  suma de 765,48
lei reprezentind trusa medicala.
-la capitolul 67.02- cultura, recreere si religie 19.800 lei prevederi bugetare  s-a realizat 19.758
lei  care reprezinta cheltuieli de personal.
-la capitolul 68.02.-asistenta sociala din  228.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 201.600 lei 
si anume;
-cheltuieli de personal din 90.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 88.096 lei;
-ajtutor social  lemne lg 416 din 11.000  lei prevederi bugetare  s-a realizat 10974 lei..
-indemnizatii handicap din prevederi de 62.000 lei s-a realizat suma de 54.939 lei.
-ajutor pentru incalzirea locuintelor  din prevedere de 65.000 lei s-a realizat suma de 47.591lei.
-la capitolul 70.02 –locuinte servicii  si dezvoltare din 1.706.800 lei prevederi bugetare s-a
realizat 1.608.184 lei. si anume;
-bunuri si servicii 76.000 lei prevederi bugetare s-a realizat  67.409,05 lei .din care;
-incalzit iluminat si forta motrica din prevedere de 57.000 lei s-a realizat suma de 48.709,85 lei
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii din prevederi bugetare de 19.000 lei s-a realizat suma de 
18.699,20 lei. 
-fonduri externe nerambursabile  din prevederi bugetare de  1.520.897,76 s-a realizat suma de 
1.520.897,76 lei.
-la capitolul 84.02 –transport rutier-drumuri si poduri din 507.450 lei prevederi bugetare s-a
realizat 65.000 lei si anume ;
-bunuri si servicii (drumuri si poduri)  65.000  lei prevederi bugetare s-a realizat 65.000 lei.



-cheltuieli de capital  din prevederi  de 442.450 lei nu s-a realizat, raminind in excedentul 
bugetului local.
-la capitolul 87.02. -alte actiuni economice(situatii de urgenta)) din 3000 lei prevederi bugetare
s-a realizat  suma de 2002,60 lei reprezentind stingatoare, trusa medicala etc.

           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:29.01.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                    
 POPESCU MARIN                                                        
                                                                                 Contrasemnează:
                                                                                 Ptr. S E C R E T A R,       

MITROI OCTAVIAN   
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