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     HOTĂRÂREA NR. 28/2018 
- din  28.09.2018 – 
 

                         Privitor la: rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni pe anul 2018. 
 

Consiliul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 
data 28.09.2018, la care participă un nr. de 8 consilieri din nr. total de 9 consilieri în funcţie. 
 Văzând că  d-nul. consilier Bocşaru Doru a fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile 
iulie, august, septembrie 2018. 
 

AVÂND în vedere: 
Expunerea de motive nr. 2624/20.09.2018 prezentată de d-nul. ing. BOCŞARU 

COSMIN, primarul comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere 
consiliului local; 

Raportul de specialitate nr. 2623/20.09.2018 prezentat de Compartimentul financiar 
contabilitate; 

Adresa A.J.F.P. Vâlcea, nr. VLG_STZ-19645 din 17.09.2018, privind repartizarea pe 
trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, actualizată potrivit 
Deciziei Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea nr. 5/17.09.2018; 
           Avizul comisiilor de specialitate care propun admiterea proiectului de hotărâre şi                
Raportul nr. 2694/28.09.2018 de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, 
întocmit de secretarul comunei; 
            Văzând că s-au respectat prevederile art. 7 alin 2) din Legea nr. 52/2003, privind 
transparenţa decizională în administraţia locală, proiectul de hotărâre fiind adus la cunoştinţă 
publică potrivit procesului-verbal de afişare nr. 2630/21.09.2018; 

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 OUG nr. 
78/2018 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 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 8 voturi „pentru” adoptă 
următoarea: 
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CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI                       Anexa la hcl nr.28/28.09.2018 
JUDEŢUL VÂLCEA 

 
 

    RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 
 
 

Se rectifică bugetul local al comunei Lăcusteni pe anul 2018, cu suma de 186.500,din care 
183.000 lei, reprezentând sume din TV si din cota din impozitul pe venit și suma de 3.500 
subvenții pentru finanțarea sanătății, din care suma de 32.000 lei pentru capitolul 84.20 drumuri, 
suma de 17.500 la capitolul 51.10 reprezantând vauchere de vacanta,suma de 10.000 la capitolul 
51.20 reparații curente, suma de 10.000 la capitolul 51.20 deplasări administrație, suma de 109.000 
lei la capitolul 51.20 Administraţie, subcapitolul 203030 bunuri si servicii,suma de 1500 de lei la 
capitolul 67.10 reprezentând vaucher de vacanță, suma de 3.000, la capitolul 65.57 pentru copii cu 
cerințe educaționale speciale, suma de 3.500 la capitolul 66.10 reprezentând cheltuieli salariale. 
Excedentul bugetului local din anul 2017 în sumă de 10.640 lei 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 2.119.080 lei şi la cheltuieli suma de 2.119.080 lei 
după cum urmează: 
  

Capitol/subcapitol An 2018 
lei 

Estimări 2019 
 lei 

Estimări 
2020 
lei 

Estimări 
2021 
lei 

Cote defalcate din impozit pe venit (040201) 70.000 137.410 138.970 139.230 

Sume defalcate din TVA drumuri(110205) 32.000 0 0 0 

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

212.000 238.000 258.000 283.000 

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

704.000 760.000 
 

 
762.000 

 

 
763.000 

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

89.000 89.000 91.000 92.000 

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

0 0 0 0 

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

57.000 57.000 59.000 60.000 

1.3 hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor in 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

0 0 0 0 

1.4  Tichete grădiniță 15.000 15.000 15.000 15.000 
1.5Drepturile Copiilor cu CES 20.000 17.000 17.000 17.000 
2. asistenţi personali si indemnizaţii persoane 
handicap grav 

597.000 656.000 656.000 656.000 

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) 

606.000 433.000 351.000 199.000 

Impozite şi taxe pe populaţie -( impozite pe 
clădiri si terenuri)(0702) 

210.500 266.630 327.910 399.820 

Alte venituri din închirieri, concesiuni, 
redevenţa (300530) 

20.400 25.000 27.000 33.000 

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

26.690 30.000 33.000 40.000 

Venituri din transferul proprietăţilor 
imobiliare din patrimoniul personal  (0302) 

2.780 2.940 2.970 5.000 

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

53.920 70.210 82.210 119.210 

ALRE IMPOZITE SI TAXE 300 320 320 320 
Venituri din taxe administrative, eliberări 
permise(3402) 

150 160 160 160 

Alte venituri (3602) 47.200 210 210 210 
Venituri din sponsorizări (370201) 0 0 0 0 
EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 10.640 0 0 0 
Subventii  de la bugetul de stat (4202) din care; 119.000 125.780 127.210 127.450 
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibil etc. 

30.000 31.710 32.070 32.130 

pentru finanţarea sănătăţii 53.500 52.850 53.450 53.550 

Mnisterul Dezvoltării Regionale 
0 0 0 0 

 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 430230
39.000 41.220 41.690 41.770 

 
An 2018 2018 

estimări 
lei 

2019 
estimări 

lei 

2020 
estimări 

lei 
TOTAL VENITURI buget local( Lei) 2.108.440  2.259.660 2.250.960 2.169.400
TOTAL CHELTUIELI buget local(lei) 2.119.080 2.259.660 2.250.960 2.169.400

Capitolul 51.02.01.03 Autorităţi executive din 
care: 

1.082.790  
1.268.490 

 
1.255.190 

 
1.172.180 

cheltuieli de personal 759.200 796.030 805.070 806.570 
cheltuieli cu bunuri si servicii 324.460 472.950 450.620 363.110 
Plătii efectuate in anul precedent 850101 -870 -490 -500 -500 
cheltuieli de capital 0 0 0 0 
Capitolul 6102 (ISU) 5.000 5.290 5.350 5.350 
Capitolul 65.02 Învăţământ din care: 92.000 89.000 91.000 92.000 
cheltuieli de personal din care; 0 0 0 0 
Hot judec. 0 0 0 0 
- bunuri şi servicii 57.000 57.000 59.000 60.000 

ajutoare sociale in numerar 35.000 32.000 32.000 32.000 

Capitolul 66.02  sănătate  54.500 55.000 55.620 55.730 
Cheltuieli salariale 53.500 53.940 54.550 54.660 
cheltuieli cu bunuri si servicii 1000 1.060 1.070 1.070 
Capitolul 67.02- cultura  36.900 37.430 37.850 37.920 
cheltuieli salariale 35.900 36.370 36.780 36.850 




	28 HOTĂRÂRE   RECTIFICARE BUGET
	    HOTĂRÂREA NR. 28/2018
	                         Privitor la: rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni pe anul 2018.

	anexa hcl 24.09.2018

