ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 14/2015
privind aprobarea bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015
având în vedere:
- adresele Directiei Generale Regionala a Finantelor Publice-Iasi, Administratia
Judeteana a Finantelor Publice Vaslui nr. 2000/23.01.2015 si nr. 2872/27.01.2015;
- expunerea de motive a Primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea si
rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate;
- prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. „a” si „b”, art. 39 alin. (6) si art.
58 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) lit. „a” şi art.
115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Veniturile bugetului local, pe anul 2015, se stabilesc in suma de 4.226.600
lei.
Art.2. Cheltuielile bugetului local, pe anul 2015, se stabilesc in suma de 4.399.660
lei.
Art.3. Deficitul pentru anul 2015 este de 173.060, care se acopera cu excedentul
anului 2014, in suma de173.060 lei.
Art.4. Detalierea veniturilor pe capitole si subcapitole si a cheltuielior pe parti,
capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv, titluri, articole si alineate este prevazuta in
anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. Se aproba bugetul estimativ pentru perioada 2016-2018, conform anexei nr.
2, care face parte integranta din prezenta hotarare
Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de primarul comunei
Rebricea, prin compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe.
Rebricea, 12 februarie 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Scântee Fănică

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL

A N E X A Nr. 1
la Hotărârea nr. 14/12.02.2015

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA, PE ANUL 2015
PENTRU ANUL 2015 – bugetul local de venituri şi cheltuieli se prezintă astfel:

VENITURI :
U.M. = mii lei
Nr.
crt.
1.

SPECIFICAŢIE
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunei Rebricea (11.02.02)
Din care:

3.
4.

5.
6.
7.

8.

2336,00

- cheltuieli de personal la învăţământul preuniversitar

1511,00

- cheltuieli prevazute la art.104,lit.b,e,din leg. Ed. Nr.1/2011

198,00
45,00

- alte cheltuieli descentralizate

2.

SUMA

- hot. Jud. pt. plata sal. in unit. de inv. Preuniv.

207,00

- chelt. asistenti personali sau ind. lunare ale pers. cu handicap

375,00

Sume defalcate din TVA în vederea finanţării drumurilor
(11.02.05)
Sume defalcate din TVA penrtu echilibrarea bugetelor locale
(11.02.06)
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
(04.02)

0,00
859,00
284,00

-cote defalcate din impozitul pe venit
(04.02.01)
-sume alocate din cotele defalc. din impozitul pe venit (04.02.04)

140,00

Venituri proprii din impozite si taxe locale

543,60

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzire
locuinţe altele decât cele beneficiare de ajutor social (42.02.34)
Subv.de la B.Stat catre B.Local pt.sustinerea proiectelor
finant. din Fond.Externe Nerambursabile -Inlocuire tamplarie
clasica cu tamplarie termopan (42.02.20)
FEADR. proiect : extindere retea electrica Ratesu Cuzei

1

144,00

5,00
38,30
160,70

9.

-Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)
-Varsaminte din sectiunea de functionare
TOTAL VENITURI

- 331,90
331,90
4226,60

CHELTUIELI:
ADMINISTRAŢIE LOCALĂ, din care:
CAP. 51.02

CAP.54.02

Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
Cheltuieli de capital
FOND DE REZERVA LA DISPOZITIA
CONSILULUI LOCAL ,din care:
Fond de rezerva bugetara la dispozitia aut. locale

CAP. 61.02

CAP. 65.02

PROTECŢIE CIVILĂ, din care:
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale
Cheltuieli de capital
ÎNVĂŢĂMÂNT, din care:
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale, din care:
Cheltuieli materiale alocati (din 11.02.02)
Cheltuieli materiale din B.L.,din care :
Naveta cadre
Cheltuieli combustibili,piese,asigurari din B.L.
Cheltuieli materiale afterr school
Burse scolare
Cheltuieli de capital
CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE, din care:

CAP.67.02

CAP. 68.02

U.M. = mii lei
470,00
290,00
120,00
60,00
50,00
522,00
90,00
15,00
55,00
20,00
1667,00
1315,00
270,00
198,00
72,00
35,00
27,00
10,00
32,00
50,00
130,96

Cheltuieli de personal
Cheltuieli–materiale
Cheltuieli sustinerea cultelor

36,00
45,00
35,00

Cheltuieli de capital
ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din care :
Cheltuieli de personal asistenţi
Indemnizatii de boli si invalizi
Ajutor incalzire locuintei lg. 416
Ajutor pentru incalzire locuintei , altele decât cele
beneficiare de ajutor social
Ajutor de urgenţa in numerar

14,96
543,00
303,00
110,00
45,00

2

5,00
10,00

Cheltuieli de capital

CAP.70.02

CAP.74.02

CAP.83.02
CAP. 84.02
CAP. 87.02

70,00

SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ,
LOCUINTE , MEDIU SI APE, din care:
Cheltuieli materiale
Proiect FEN etindere retea electrica Ratesu Cuzei
Cheltuieli de capital
SALUBRITATEA SI GESTIUNEA DESEURILOR
Din care:
Colectarea tratarea si distrugerea deseurilor cheltuieli
materiale
AGRICULTURA ,SIVILCULTURA, din care:
Cheltuieli de capital
TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII, din care :
Cheltuieli reparatii drumuri şi poduri
Cheltuieli de capital
ALTE ACTIUNI ECONOMICE, din care:
Cheltuieli de personal
Cheltuieli–alte bunuri si prest.serv. cu caracter
functional

TOTAL CHELTUIELI
DEFICIT(excedentul anului 2014)

494,00
190,04
199,00
130,00
50,00
50,00
35,00
35,00
205,00
80,00
125,00
167,66
125,00
42,66
4.399,66
173,06

Bugetul local, pe anul 2015, la partea de venituri este de 4.226,60 mii lei si a fost

fundamentat astfel:
• veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 3.695,07 mii lei;
• veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 530,90 mii lei.
Bugetul local, pe anul 2015, la partea de cheltuieli este de 4.399,66 mii lei si a fost
fundamentat astfel:
• cheltuielile sectiunii de functionare sunt in suma de 3.695,70 mii lei;
• cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 703,96 mii lei.
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A N E X A Nr. 2
la Hotărârea nr. 14/12.02.2015

BUGETUL LOCAL ESTIMATIV AL COMUNEI REBRICEA,
PENTRU ANII: 2016, 2017, 2018
– Bugetul local de venituri şi cheltuieli se prezintă astfel:

VENITURI :
U.M. = mii lei
Nr.
crt.
1.

SPECIFICAŢIE
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei
Rebricea (11.02.02)
Din care:
- cheltuieli de personal la învăţământul
preuniversitar
- cheltuieli prevazute laart.104,lit.b,e,din leg.
Ed. Nr.1/2011
- alte cheltuieli descentralizate

2016

2017

2018

2348,00

2462,00

2514,00

1653,00

1832,00

1878,00

204,00

210,00

215,00

45,00

45,00

46,00

71,00

0,00

0,00

375,00

375,00

375,00

0,00

0,00

0,00

859,00

859,00

859,00

144,00

144,00

144,00

568,40

587, 50

594,0

150,00

170,00

40,00

40,00

5.

- hot. Jud. pt. plata sal. in unit. de inv.
Preuniv.
- chelt. asistenti personali sau ind. lunare ale
pers. cu handicap
Sume defalcate din TVA în vederea finanţării
drumurilor (11.02.05)
Sume defalcate din TVA penrtu
echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)
Sume alocate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale (04.02.04)
Venituri proprii din impozite si taxe locale

6.

Cote defalcate din impozitul pe venit(04.02.01)

150,00

7.

Subvenţii pentru acordarea ajutorului
pentru încălzire locuinţe altele decât cele
beneficiare de ajutor social

40,00

2.
3.
4.

1

8.

-Varsaminte din sectiunea de functionare pentru
finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului
local ( cu semnul minus)
-Varsaminte din sectiunea de functionare

TOTAL VENITURI

-325,10

330,20

325,30

325,10

330,20

325,30

4.109,40

4.247,50

4.321,00

U.M. = mii lei

CHELTUIELI:

CAP.51.02

2016

ADMINISTRAŢIE LOCALĂ,
din care:
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale

2017
571,20

2018
564,80

384,00
123.60

384,00
127.20

384,00
130,80

60,00

60,00

50,00

92,00
15,00
57,00
20,00
2053,10
1.724,00
277,10
32,00

93,50
15,00
58,50
20,00
2168,25
1832,00
284,25
32,00

95,50
15.00
60,50
20,00
2220,35
1878,00
290,35
32,00

20,00

20,00

20,00

122,85

129,50

131,15

36
46.55
30,00
10,30

36
47,9
35,00
10,60

36
49,25
35,00
10,90

508,00

508,00

508,00

303,00
45,00

303,00
45,00

303,00
46,00

110,00

110,00

110,00

10,00

10,00

10,00

40,00

40,00

567,60

Cheltuieli de capital
PROTECŢIE CIVILĂ, din care:
CAP. 61.02 Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
Cheltuieli de capital
ÎNVĂŢĂMÂNT, din care:
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
CAP. 65.02
Burse
Cheltuieli de capital
CULTURĂ, RECREERE SI
RELIGIE, din care :
CAP. 67.02
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale
Sustinerea cultelor
Cheltuieli de capital
ASIGURARI SI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ, din care :
Cheltuieli de personal asistenţi
Ajutor incalzire locuintei lg. 416
Indemnizatii in caz de boli si
CAP. 68.02
invaliditati
Ajutor de urgenţa
Subvenţii
pentru
acordarea
ajutorului
pentru
încălzire
locuinţe,
altele
decât
cele
2

40,00

beneficiare de ajutor social

CAP.70.02

SERVICII ŞI
DEZVOLTARE
PUBLICĂ,
LOCUINTE , MEDIU
SI APE, din care:

255,80

261,60

268,40

Cheltuieli materiale

195,50

201,00

207,50

Cheltuieli de capital

60,30

60,60

51,50

53,00

54,50

51,50

53,00

54,50

25.75

26,50

27,25

25,75

26,50

27,25

262,65

264,05

277,95

133,90

131,55

141,70

128,75
170,15
126,20
43.95
4.109,40

132,50
171.90
126,20
45,70
4.247,50

136,25
173,10
126.20
46,90
4.321,00

60,9

CAP.74.02

CAP.83.02

CAP.
84.02

CAP.87.02

SALUBRITATEA SI
GESTIUNEA DESEURILOR
Din care:
Colectarea tratarea si distrugerea
deseurilor
AGRICULT. PISCICULTURA
SI SILVICULTURA
Cheltuieli de capital
TRANSPORTURI ŞI
COMUNICAŢII, din care :
Cheltuieli reparatii drumuri şi
poduri
Cheltuieli de capital
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale

TOTAL CHELTUIELI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT BUGET, CONTABILITATE,
IMPOZITE SI TAXE
Cod poştal- 737555 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
local al comunei Rebricea, pe anul 2015
Doamnelor şi domnilor,
Initierea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei
Rebricea, pe anul 2015, s-a facut de ordonatorul principal de credite, in baza Legii nr. Legii
nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 si a Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
In fundamentarea proiectului de hotarare s-a tinut seama si de adresele Directiei
Generale Regionala a Finantelor Publice-Iasi, Administratia Judeteana a Finantelor Publice
Vaslui nr. 2000/23.01.2015 si nr. 2872/27.01.2015.
Conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, bugetele locale se aproba de către
consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, după caz, in speta, Consiliul Local al comunei Rebricea.
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare prevede:
Art. 39 alin. (6) „ Proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă de
autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii
bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Art. 58 alin. (1) lit. “a” „Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate
la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după
achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în
baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;”
Prin initierea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi, se are in vedere
aprobarea bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015, cu respectarea conditiilor de
legalitate prevazute de art. 36 alin. (4) lit. „ a ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia
consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de
utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar.
30 ianuarie 2015
CONTABIL,
Baciu Violeta - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local
al comunei Rebricea, pe anul 2015

Doamnelor şi domnilor consilieri și invitați,

La întocmirea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Rebricea pe
anul 2015 am avut în vedere în primul rând cadrul legal (Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pentru
anul 2015, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările
ulterioare), apoi am luat în calcul toate veniturile proprii ce se pot realiza, dar și sumele comunicate de
Direcția Regională a Finanțelor Publice, A.J.F.P. Vaslui cu adresele nr. 2000/23.01.2015 și
2872/27.01.2015 care reprezintă sumele defalcate din TVA și cele defalcate din impozitul pe venit.
Proiectul de hotărâre prevede la capitolul venituri suma de 4.226.600 lei iar la capitolul
cheltuieli uma de 4.399.600 lei.
Excedentul pentru anul 2014 în sumă de 173.060 lei a fost luat în calcul și repartizat la
cheltuieli pe capitole, în funcție de necesități.
Veniturile proprii reprezintă suma de 543.600 lei.
În repartizarea sumelor la capitolul cheltuieli s-a ținut cont de asigurarea bunei funcționări a
administrației publice locale și a instituțiilor descentralizate (școli, grădinițe, biblioteca, cămin cultural
etc.) dar și de nevoia de dezvoltare a comunității (infrastructură, servicii)
Consider că, deși am fost cumva nedreptățiți prin repartizarea sumelor de la finanțe comparativ
cu alte comune mai mici, bugetul, așa cum vi-l propun, este unul echilibrat și care, în condițiile
realizării tuturor veniturilor, va duce la dezvoltarea în continuare a comunității noastre.
Astfel, am prevăzut sume pentru realizarea următoarelor principale investiții și activități:
• 60.000 lei pentru magazie primărie și gard, garaj și trotuare;
• 10.000 lei pentru închiderea garajului la SVSU și pentru montat trifazicul în el;
• 45.000 lei pentru cheltuieli materiale pentru SVSU –și achiziționarea unei freze de
deszăpezire în sumă aproximativă de 20.000 lei;
• 20.000 lei pentru cheltuieli aferente pregătirii unui proiect cu finanțare nerambursabilă
pentru Școala gimnazială din sat Draxeni;
• 30.000 lei pentru centrală termică și grup sanitar de interior la Școala Crăciunești;
• 45.000 lei – bunuri și servicii cultură sport:
o 20.000 lei – reparații și izolare termică la Căminul cultural Rebricea;
o 5.000 lei – sport;
o 5.000 lei – bibliotecă;
o 15.000 lei – dotări;

15.000 lei – gard Căminul cultural Rebricea;
35.000 lei pentru susținerea cultelor religioase;
70.000 lei – centrul de zi Draxeni, rezolvând aici și partea noastră de contribuție la
proiectul cu Fundația Prietenie;
• 199.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor la proiectul cu finanțare nerambursabilă derulat
prin GAL Ștefan cel Mare „EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIE ÎN
LOCALITATEA RATEŞU-CUZEI, COMUNA REBRICEA, JUDEŢUL VASLUI”, bani
care se vor întoarce la tranșa finală de plată;
• 70.000 lei pentru finalizarea Planului Urbanistic General;
• 10.000 lei pentru extinere rețele de apă;
• 50.000 lei pentru extinerea rețelei electrice dintre Rebricea și Rateșu-Cuzei;
• 25.000 lei pentru realizarea planurilor parcelare, fără de care nu se mai pot scrie titlurile de
proprietate;
• 10.000 lei pentru contribuția proprie la proiectul de împădurire la Tufeștii de Jos;
• 40.000 lei – cheltuieli materiale la mediu + 10.000 lei achiziție tomberoane;
• 45.000 lei – suma rămasă pentru finalizarea podețelor (din totalul sumei care ne-a fost
repartizată la calamități);
• 80.000 lei pentru cheltuieli aferente pregătirii proiectului cu finanțare nerambursabilă
„Modernizare drum comunal DC135A din DJ248 Rebricea – Crăciunești”
• 80.000 lei pentru întreținere drumuri comunale și sătești;
• 15.000 lei pentru serviciul de pază – contract limitat cu firmă de pază sau extinderea
sistemului de supraveghere video și în alte locații.
Cu speranța că bugetul va satisface și solicitările dumneavoastră care le-ați mai avut acum la
început de an, vă rog doamnelor și domnilor consilieri să luați în dezbatere proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului local al comunei Rebricea pe anul 2015, să-l analizați și să faceți
propuneri de îmbunătățire cu specificarea surselor de venit.
•
•
•

Vă mulțumesc!

30 ianuarie 2015
P R I M A R,

ing. Radu Valerică

