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HOTARAREA

NR. 3/2007

privind aprobarea bugetului local al comunei Densus pentru anul 2007

Consiliul local al comunei Densus, judetul Hunedoara;
Avand in vedere propunerile primarului comunei din raportul intocmit cu privire
la aprobarea bugetului local al comunei Densus, pentru anul 2007;
In temeiul art. 1, alin. (2), litera “a”, art. 4, art. 5, alin. (1), literele a – d, art. 7,
art. 15, alin. (2), art. 19, litera “a”, art. 20, alin. (1), litera “a” din Legea nr. 273/2006, privind
finantele publice locale si al Legii bugetului de stat pe anul 2007, nr. 486/2006,
In baza prevederilor art. 38, alin. (2), litera “b”, alin. (4), litera « a » si art. 46 din
Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001, modificata si completata cu Legea nr.
286/2006 :

H O T A R A S T E:

Art. 1.- Bugetul local al comunei Densus, pentru anul 2007, va cuprinde resursele
financiare la dispozitia comunei, pentru finantarea activitatiilor si serviciilor publice locale,
precum si pentru realizarea unor lucrari economice si social-culturale de interes local.
Art. 2.- Bugetul local al comunei Densus, pentru anul 2007, se stabileste atat la
venituri cat si la cheltuieli in suma de 1.769 mii lei.
Art. 3.- Resursele financiare ale bugetului local se constituie din impozitele si
taxele locale de la persoane fizice si juridice, stabilite in conditiile legii, sume defalcate din
impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, sume din cota de 22% din impozitul
pe venit , din alte venituri, precum si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata.
Art. 4.- Veniturile bugetului local al comunei Densus, pentru anul 2007, in suma
de 1.769 mii lei se prezinta stfel :
- mii lei –
VENITURI – TOTAL
- 1.769
Din care :

1. Venituri proprii
- 825
Din acestea:
a). venituri curente
- 1.647
din care:
- venituri fiscale
- 1482
- venituri nefiscale
- 165
b). venituri din capital
- 50
2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
- 872
din care :
- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor
- 581
- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale
- 291
3. Cote defalcate din impozitul pe venit
- 36
4. Subventii de la bugetul de stat
- 72
din care :
- sprijin financiar pentru constituirea familiei
- 12
- sprijin financiar pentru incalzirea locuintei
- 45
- subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj
- 15
Art. 5.- Cheltuielile prevazute in bugetul local pentru anul 2007, reprezinta limite
maxime, care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se face in conditiile legii.Achizitionarea
de bunuri si servicii se face numai cu respectarea prevederilor legale.
Art. 6.- Structura cheltuielilor bugetului local pentru anul 2007 se prezinta astfel:
- mii lei CHELTUIELI – TOTAL
- 1.769
Din care :
AUTORITATI PUBLICE
- 545
Din acestea :
- cheltuieli de personal
- 385
- cheltuieli materiale si servicii
- 90
- cheltuieli de capital
- 70
INVATAMANT
- 500
- cheltuieli de personal
- 450
- cheltuieli materiale si servicii
- 35
- burse
- 15
CULTURA
- 68
- cheltuieli de personal
- 18
- cheltuieli materiale si servicii
- 50
ASISTENTA SOCIALA
- 173
- cheltuieli de personal
- 56
- ajutor social si incalzire locuinta
- 117
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA
- 145
- cheltuieli materiale si servicii
- 90
- cheltuieli de capital
- 55
MEDIU SI APE
- 28
- cheltuieli materiale – salubritate
- 28
AGRICULTURA SI SILVICULTURA
- 20
- cheltuieli materiale si servicii
- 20
TRANSPORTURI SI COMUNICATII
- 240

- cheltuieli materiale
90
- cheltuieli de capital
- 150
ALTE ACTIUNI
- 50
- cheltuieli materiale si servicii
15
- transferuri
15
- cheltuieli de capital
20
Art. 7.- Cheltuielile de capital pentru anul 2007 vor fi in suma de 295 mii lei si se
vor utiliza conform listei de investitii anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 8.- In anul 2007, din cheltuielile materiale alocate pe capitole de cheltuieli se
vor executa lucrari de reparatii prevazute intr-un program, conform anexei nr. 2 la prezenta
hotarare.
Art. 9.- Fondul de rulment, constituit in anul 2006, este in suma de 118.95 mii lei
si se va folosi in anul 2007, pe urmatoarele capitole de cheltuieli :
- mii lei –
CHELTUIELI – TOTAL
- 118.95
Din care :
CULTURA
- 47
- cheltuieli de capital
- 47
TRANSPORTURI SI COMUNICATII
71.95
- cheltuieli de capital
71.95
Art. 10.- Primarul comunei poate prezenta Consiliului local propuneri de
rectificare a bugetului local in anul 2007, ca urmare a rectificarii bugetului de stat sau din alte
motive justificate.
Art. 11.- Prezenta hotarare se va comunica compartimentului contabilitate din
cadrul Primariei comunei Densus, Directiei Finantelor Publice a judetului Hunedoara si
Institutiei Prefectului judetului Hunedoara.
Densus, 12 februarie 2007
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ARDELEAN MARCEL

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei
Densus, din data de 12 februarie 2007, prin vot deschis, cu urmatorul cvorum : 9 voturi
“pentru”, 0 voturi “abtineri, 1 vot “contra”.

