ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA
HOTARIREA NR. 40
DIN 23.12.2011
PRIVIND
RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SIHLEA ,
JUDETUL VRANCEA , PE ANUL 2011
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA , JUDETUL VRANCEA , INTRUNIT IN SEDINTA
ORDINARA ,

-

-

-

-

audiind expunerea de motive la proiectul de hotarire privind rectificarea
bugetului local al comunei Sihlea , judetul Vrancea , pe anul 2011 initiat de
primarul comunei Sihlea , judetul Vrancea ;
vazind raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea , judetul Vrancea , la
proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului local al comunei Sihlea ,
judetul Vrancea , pe anul 2011 ;
luind act de avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea ,
judetul Vrancea , la proiectul de hotarire privind rectificarea bugetului local
al comunei Sihlea , judetul Vrancea , pe anul 2011 ;
avind in vedere Hotarirea adoptata de Consiliul Local al comunei Sihlea , nr. 2
din 28.01.2011 privind aprobarea bugetului local al comunei Sihlea , judetul
Vrancea , pe anul 2011 ;
avind in vedere Dispozitia nr. 556 / 2.12.2011 privind rectificarea bugetului local
al comunei Sihlea , judetul Vrancea , pe anul 2011 ;
in temeiul art. 82 din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale , cu
modificarile si completarile ulterioare ;
avind in vedere pct. 48 din Anexa nr. 1 la Decizia directorului executiv al
D.G.F.P. Vrancea, nr. 742 / 8.12.2011 privind modificarea repartizarii initiale a
semelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unitati
administrativ – teritoriale ale judetului Vrancea pe anul 2011 ;
avind in vedere adresa Consiliului Judetean Vrancea, nr. 11025 / 21.12.2011
privind repartizarea sumei de 2 mii lei din cotele din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetului local pe anul 2011, in vederea finantarii programelor de
dezvoltare locala , proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala ;
in baza art. 3 , art. 5 , alin. 4 , lit. “ a – e” , alin. 6 , alin. 7 , art. 10 , alin. 1 ,
alin. 2 , alin. 3 din Legea nr. 286 / 2010 privind bugetul de stat pe anul 2011 , cu
modificarile si completarile ulterioare ;
in conformitate cu art. 4 , alin. 2 , alin. 3 , din Legea nr. 287 / 2010 privind
bugetul asigurarilor sociale pe anul 2011 , cu modificarile si completarile
ulterioare ;
in temeiul , art. 19 , alin. 1 , lit. “ a “ , lit. “ b “ , alin. 2 , art. 20 , alin. 1 ,
lit. “ a “ din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale , modificata si
completata ;

-

in temeiul art. 36 , alin. 2 , lit. “ b “ , alin. 4 , lit. “ a “ , art. 45 , alin. 2 ,lit. “ a “
, art. 115 , alin. 1 , lit. “ b “ din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia
publica locala , republicata, modificata si completata ;
HOTARASTE :

ART. 1 Se aproba bugetul local rectificat al comunei Sihlea , judetul Vrancea , pe
anul 2011 , cu un nivel de venituri de 3984 mii lei si cheltuieli in suma de 4004 mii lei ,
structurat dupa cum urmeaza :
VENITURI TOTALE ---------------------------------------------------- 3984 mii lei
din care :
-

venituri proprii --------------------------------------3546
mii lei
din care :
sume defalcate din T.V.A. pentru invatamint------------1237
mii lei
preuniversitat de stat
sume defalcate din T.V.A. pentru plata drepturilor
asistentului personal si indemnizatii handicap---------- 517 mii lei
sume defalcate din T.V.A. pentru plata ajutorului
social si a ajutorului de incalzire -------------------------------- 0 mii lei
sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea
bugetelor locale ---------------------------------------------------- 458 mii lei
venituri de capital din vinzari bunuri ------------------------- 3

mii lei

- subventii primite de la alte bugete – A.J.O.F.M. ------------------ 0 mii lei
-

subventii primite de la D.M.S.S.F. VRANCEA pentru plata
ajutor incalzire conform O.U.G. 107 / 2006 ----------------------- 130 mii lei

-

subventii pentru finantarea cheltuielilor de capital
ale unitatilor de invatamint preuniversitar ----------------------

0

mii lei

- subventii pentru finantare cheltuieli personal sanatate ----------- 36 mii lei
- sume din cont de disponibil utilizat pentru buget dezvoltare --- 21 mii lei
- subventii din Fondul Social European pentru derulare
Program P.O.D.C.A . -------------------------------------------------- 220 mii lei
- subventii de la bugetul de stat pentru buget local pentru
Derulare proiecte FEN ------------------------------------------50 mii lei
- alte transferuri voluntare Program « Sprijinirea copiilor
Invizibili « finantat din fonduri UNICEF ---------------------5 mii lei

CHELTUIELI TOTALE ------------------------------------------------- 4004 mii lei
DIN CARE :
-

cheltuieli autoritati publice ---------------------------------------- 990
mii lei
cheltuieli alte servicii publice -------------------------------------55
mii lei
transferuri catre alte bugete ------------------------------------- –
5
mii lei
cheltuieli protectie civila – serviciu de urgenta ---------------30
mii lei
cheltuieli invatamint ------------------------------------------------- 1463 mii lei
cheltuieli sanatate --------------------------------------------------36
mii lei
cheltuieli cultura si arta ---------------------------------------------132 mii lei
cheltuieli asistenta sociala --------------------------------------760 mii lei
cheltuieli servicii de dezvoltare publica , mediu si ape ----------- 329 mii lei
cheltuieli transporturi si comunicatii --------------------------204 mii lei

ART.2 Prevederile prezentei hotariri vor fi comunicate autoritatilor publice locale ,
Institutiei Prefectului judetului Vrancea si aduse la cunostinta publica prin grija
secretarului comunei Sihlea , judetul Vrancea .
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