ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA DOSTAT
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr.12
privind aprobarea bugetului local al comunei Dostat
pe anul 2012
Consiliul local al comunei Dostat, judetul Alba, intrunit in sedinta ordinara publica in
data de 2 februarie 2012;
Luand in dezbatere:
-Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2012 , initiat de primar si
avizat de Comsiia nr. 1 a consiliului local si secretra ,insotit de raportul primarului cu privire la
elaborarea bugetului local.
Avand in vedere prevederile :
- Deciziile nr. 2/3.01.2012 a Directorului coordonator al Directiei Generale a Finantelor
Publice Alba prin care s-au repartizat pe unitati administrativ-teritoriale sume alocate din cota de
18, 5 din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
- adresa nr. 101 797/16.01.2012 a DGFP Alba prin care s-a comunicat sumele repartizate
potrivit prevederilor art. 50 din Legea 273/2006 ;
- Hotararea nr. 20/2012 a Consiliului Judetean Alba privind repartizarea sumelor pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care
necesita cofinantare locala;
-Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2011;
- art.36 alin (2) ,litera b) alin (4) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala
,republicata
In temeiul art.45 din Legea 215/2001,privind administratia publica locala, republicata;
HOTARASTE
Art.1 Veniturile totale ale bugetului local pentru anul 2012 sunt in suma de 1.003 mii lei
din care : - Venituri proprii 157 mii lei;
- cote defalcate din impozitul pe venit 125 mii lei
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale 190 miilei;
- sume defalcate din T.V.A pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile
de invatamant preuniversitar de stat ale comunelor ,oraselor si municipiilor 347 mii lei;
-sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor materiale pentru invatamant- 33
mii lei;
- sume defalcate din TVA pentru alte cheltuieli 4 mii lei;
- sume defalcate din TVA pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare 21 mii lei;
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 73 mii lei ;
- subventii de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintei 40 mii lei;
- subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 13 mii lei.
Art.2 Veniturile pentru sectiunea de functionare sunt de 943 mii lei;
Art.3 Veniturile pentru sectiunea de dezvoltare sunt de 60 mii lei.
Art.4 Se aproba cheltuielile totale ale bugetului local pe anul 2012 in suma de 1.253 mii
lei .
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Art.5 Cheltuielile pentru sectiunea de functionare sunt de 943 mii lei repartizate la
capitolele de cheltuieli :
-51.02 Autoritati publice 321 mii lei din care :-cheltuieli de personal 232 mii lei ;
-cheltuieli materiale
86 mii lei ;
-alte cheltuieli
3 mii lei.
-54.02. Alte servicii publice generale 15. mii lei din care ;
-cheltuieli materiale
15 mii lei.
-65.02 Invatamant 385 mii lei din care :-cheltuieli de personal 347 mii lei;
-cheltuieli materiale
38 mii lei;
- 66.02.Sanatate, 13 mii lei din care -cheltuieli de personal 13 mii lei ;
- 67.02 Cultura : 60 mii lei din care - cheltuieli de personal 7 mii lei ;
- subventii camin
53 mii lei.
- 68.02 Asistenta sociala 70 mii lei din care : - cheltuieli de personal 13 mii lei
- indemnizatii nete persoane cu handicap grav 16 mii lei
- ajutorul pentru incalzirea locuintei 40 mii lei
- ajutor de urgenta 1 mii lei.
Pentru anul 2011 se aproba numarul de 2 posturi pentru asistenti personali ai
persoanelor cu handicap grav si de 4 indemnizatii nete.
- 70.02 Servicii si dezvoltare publica 47 mii lei – cheltuieli materiale
-iluminat public 47 mii lei;
- 84.02 Transporturi si comunicatii 29 mii lei din care:: 17 mii lei pentru transportul
elevilor de la Boz la Dostat
-strazi 12 mii lei.
- 87.02. Alte actiuni economice 3 mii lei, cheltuieli materiale –pentru intocmirea
electronica a planurilor de parcelare.
Art.6 Cheltuielile pentru sectiunea de dezvolatre sunt de 310 mii lei repartizate la capitolul de
cheltuieli :-51.02 autoritati publice 5 mii lei ;
-65.02 invatamant
25 mii lei;
-66.02. sanatate , -250 mii lei;
-70.02. Servicii si dezvoltare publica – 15 mii lei;
-84.02 Transporturi
- 15 mii lei.
Art.7 Deficitul sectiunii de dezvoltare este de 250 mii lei acoperit din excedentul bugetului
local pe anul 2011.
Art.8 Sinteza bugetului local pe surse de venituri ,capitole de cheltuieli ,este prezentata in
anexa la prezenta hotarare.
Art.9 Se aproba „ Lista obiectivelor de investitii „ pe anul 2012 cu finantare de la bugetul
local,potrivit anexei parte integranta a prezentei hotarari.
Art.10. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei
Dostat, d-na. Emilia Livia Cindea prin compartimentul buget-finante,impozite si taxe locale.
Art.11 Hotararea se comunica compartimentului buget – finante,contabilitate , impozite si
taxe locale din aparatul de specialitate al primarului , Directiei Generale a Finantelor Publice
Alba ,Institutiei Prefectului judetul Alba ,se afiseaza public.
Dostat la 2 februarie 2012
Presedinte de sedinta
Baba Cornel

Contrasemneaza
Secretar comuna
Ana Cristian

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 9 voturi valabil exprimate ceia ce reprezinta 100% din numarul consilierilor in
functie. Redactat AC/AC – 8 exemplare 2 anexe
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