JUDEŢUL BOTOŞANI
PRIMĂRIA COMUNEI NICŞENI

Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
local pe anul 2012

În baza prevederilor Legii nr.293/2011 privind
aprobarea bugetului de stat pe anul 2012 şi ale Deciziei nr.1/03.01.2012
a DGFP Botoşani,
supun spre aprobarea Consiliului Local Nicşeni
propunerile pentru aprobarea bugetului Consiliului local pentru anul 2012.
Vă informăm pentru început, că suma totală a bugetului
preconizat pe anul în curs se cifrează la 1810 mii lei , din care 316 mii
lei din impozite şi taxe pentru bunurile proprietate, sume defalcate din TVA
1257 mii lei .
Veniturile proprii pe care propunem să le înscriem în
buget , provin din închirieri şi concesionări , din încasarea impozitelor şi
taxe locale,încasarea amenzilor, alte taxe locale.
Facem precizarea că ne-a fost repartizată şi suma de
211 mii lei conf. H.C.J Botoşani nr. 1/2012, dar aceasta se află în
prezent pe rolul instanţei de contencios administrativ fiind atacată de
instituţia Prefectului Botoşani. După soluţionarea litigiului , vom supune
spre aprobarea Consiliului Local Nicşeni suplimentarea bugetului local cu
sumele care vor rămâne definitive.
Obiectivele majore ale bugetului local pe anul 2012 sunt
următoarele:
- asigurarea fondului de salarii pentru angajaţii
instituţiei.Menţionez dor că pentru asistenţii personali
ai persoanelor cu handicap putem acoperi necesarul
cheltuielilor de personal doar pentru 6 luni ale anului
în curs;
- continuarea investiţiilor aflate în derulare.Am în
vedere drumuri comunale, drumuri săteşti, reabilitare
unităţi şcolare, construirea unor locuinţe sociale;
- constituirea fondurile de finanţare pentru activităţile
din sfera situaţiilor de urgenţă, a protecţiei
mediului,gestionarea şi derularea acţiunilor de
colectare selectivă şi transport a deşeurilor,iluminat

-02public, susţinerea proiectelor culturale şi a cultelor
din comună.
Prezentam in continuare propunerile de constituire a Bugetului Local
2012, sectiunea functionare si dezvoltare (venituri + cheltuieli) :
- mii lei -

VENITURI
Denumire

Capitol

Cote defalcate imp/venit
04.02.01
Sume alocate din cote def. Ech.
04.02.04
Impozit cladiri persoane fizice
07.02.01.01
Impozit cladiri persoane juridice
07.02.01.02
Impozit teren persoane fizice
07.02.02.01
Impozit teren persoane juridice
07.02.02.02
Impozit pe teren extravilan
07.02.02.03
Alte impozite si taxe pe proprietate
07.02.50
Sume defalcate TVA (invatamant+ handicap) 11.02.02
Sume defalcate TVA –echilibrare buget local 11.02.06
Impozit pe mijloace de transport persoane
16.02.02.01
fizice
Impozit pe mijloace de transport persoane
16.02.02.02
juridice
Venituri din concesiuni
30.02.05
Venituri din amenzi
35.02.01
Alte venituri valorif. bunuri
36.02.50
Subventii ajut. incalzire locuinta
42.02.34
Total general venituri
CHELTUIELI

Suma AN
98
81
20
2
40
22
165
61
1008
249
21
2
2
13
6
20
1810

Sectiunea functionare
Cheltuieli personal administratie
Cheltuieli materiale
Cheltuieli personal (indemnizatii alegeri)
Cheltuieli materiale
Cheltuieli personal sit. urgenta
Cheltuieli materiale (paza + ISU)
Cheltuieli personal invatamant
Cheltuieli materiale
Burse
Cheltuieli materiale cultura
Cheltuieli personal pers. handicap
Asistenta
Benef. caldura populatie
sociala
Ajutoare de urgenta
Cheltuieli personal gospodarie comunala

51.02.10
51.02.20
54.02.10
54.02.20
61.02.10
61.02.20
65.02.10
65.02.20
65.02.59
67.02.20
68.02.10
68.02.57
68.02.50
70.02.10

201
150
10
5
13
60
878
109
17
109
71
20
13
12

Cheltuieli materiale (iluminat+gospodarie)
70.02.20
Cheltuieli materiale prot. mediului (gunoi)
74.02.20
Cheltuieli personal drumuri
84.02.10
Cheltuieli materiale drumuri
84.02.20
Total cheltuieli sectiunea functionare
Sectiunea dezvoltare

100
50
12
69
1810

Utilizare fond rulment (excedent) finele 2011 SF + SD
Cheltuieli de capital invatamant (utilitati
scoli)
Cheltuieli de capital unitati de asitenta
medico – sociale (azil de batrani)
Cheltuieli de capital drumuri (modernizare
drum comunal Nicseni – Dacia)
Total

65.02.71

40

68.02.12

50

84.02.71

70
160

Pe baza celor prezentate mai sus, şi amendamentelor pe
le veţi aduce , supunem spre aprobare proiectul de hotărâre a bugetului
local pentru anul în curs.

Iniţiator ,
Primar- Gaidur I.

JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NICŞENI
-ProiectH O T Â R Ă R E
privind adoptarea bugetului Consiliului Local
Nicşeni, pentru anul 2012
Consiliul Local al comunei Nicşeni,judeţul Botoşani, întrunit în şedinţă
ordinară astăzi, ...... februarie 2012 ,
analizând Expunerea de motive prezentată de dl. Gaidur Ioan,
primarul
comunei Nicşeni, cu privire la propunerile privind adoptarea bugetului Local pentru
anul 2011,
în baza Rapoartelor de avizare ale comisiilor :
-prognoze economice,buget,finanţe,administrarea domeniului public şi
privat al comunei şi agricultură,
-pentru activităţi de învăţământ ,sănătate, cultură, sportive, de agrement
şi culte,
-pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
în conformitate cu prevederile Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe
anul 2012 , a Deciziei nr.1 /03.01.2012 a Directorului Executiv Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice a Judeţului Botoşani prin care ni se comunică sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuieilor descentralizate la nivelul comunei,
cu respectarea prevederilor art.39 alin.(3) din Legea 273/2006 privind
finanţele publice locale,
în temeiul art. 36 alin.(4) lit.,,a” şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale ,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1
Se aprobă bugetul Consiliului Local Nicşeni pentru anul 2012 în
sumă totală de 1810 mii lei , atât la partea de venituri cât şi la cea de cheltuieli,
precum şi a bugetului de venituri proprii şi subvenţii provenit din venituri
autofinanţate, în sumă de 50 mii lei.
Art.2 Repartizarea bugetului local pentru anul 2012, pe capitole şi
subcapitole este prezentată în anexele 1 - 5 , care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3 De ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde
Primarul comunei Nicşeni,prin compartimentul de specialitate al Primării comunei
Nicşeni,judeţul Botoşani.
Nr. 4
Data : 20.01.2012

Iniţiator- Primar,
Gaidur I.

Avizat-Secretar,
Ţapu Gh.

JUDETUL BOTOŞANI
PRIMĂRIA COMUNEI NICŞENI

R A P O R T
de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
local pentru anul 2012

În urma adoptării bugetului de stat pentru anul 2012 prin Legea
nr. 293/2011 şi adoptarea Deciziei nr. 1/03.01.012 a DGFP Botoşani prin
care se repartizează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată de
echilibrarea a bugeului Consiliului local pentru anul în curs, vă propun
iniţierea proiectului de hotărâre privind bugetul local al comunei Nicşeni
pentru anul 2012.
Vă informăm că , în comparaţie cu sumele alocate de la stat
pentru completarea bugetului local pe anul 2011, pentru acest an, suma a
fost sensibil majorată . Nu includem deocamdată în bugetul local sumele
ce se alocă de Consiliul Judeţean pentru secţiunea de dezvoltare,
deoarece este în derulare o acţiune în contenciosul administrativ, care are
ca obiect anularea nr. 1/2012 a C.J. Botoşani referitoare la repartizarea
sumelor pentru fiecare UAT din jude’ul Boroşani. După soluţionarea
litigiului, vom supune spre aprobarea Consiliului local suplimentarea
sumelor pe capitolele adecvate.
Evident că , în suma totală a bugetului local s-au inclus în
primul rând , veniturile proprii ale comunei estimate la 533 mii lei , nivel
comparabil cu anii anteriori.
În ceeea ce priveşte capitolul de venituri, totalul de 1810 mii
lei, se constituie din :
- cote şi sume defalcate din impozite pe venit- impozite şi taxe pe proprietate - sume defalcate din TVA
- taxa pentru mijloace transport -

179 mii lei;
316 mii lei
1257 mii lei
23 mii lei

- venituri obţinute din concesiuni,,amenzi şi valorificări bunuri
15 mii lei
- subvenţii primite de la stat pentru încălzirea loc. 20 mii lei .

-02Propunem repartizarea cheltuielilor pentru instituţiile finanţate de
bugetul local , la nivelul veniturilor menţionate mai sus, după cum
urmează:
I - Secţinea de funcţionare
Administraţie publică :
- cletuieli de personal
201 mii lei;
- cheltuieli materiale
150 mii lei;
Cheltuieli pentru desfăşurarea alegeri loc. 15 mii lei
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
Cheltuieli de personal
- 13 mii lei
Cheltuieli materiale
- 10 mii lei
Asigurarea decontării serviciului de pază a bunurilor - 50 mii lei
Cultură:
- cheltuieli de personal - --- lei
- cheltuieli materiale
- 20 mii lei
Asistenţă socială :
- cheltuieli de personal - ajutoare încălzire loc.- ajutoare de urgenţă -

71 mii lei
20 mii lei;
13 mii lei.

Invăţământ :
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale
- burse elevi

-

878 mii lei
109 mii lei
- 17 mii lei

Gospodărie comunală
cheltuieli . personal
ch. materiale
-

- 12.
100

mii
mii

lei;
lei

-03Protecţia mediului
- cheltuieli materiale

50 mii lei;

Drumuri :
- cheltuieli personal
- 03- cheltuieli materiale

- 12 mii lei

- 69 mii

lei

Total cheltuieli secţiunea funcţionare
II

- 1810 mii lei

Secţiunea de dezvoltare
- cheltuieli de capital învăţământ - 40 mii lei;
- cheltuieli de capital asistenţă soc. - 50 mii lei
- cheltuieli de capital drumuri
- 70 mii lei

În baza celor expuse mai sus propun iniţierea proiectului de
hotărâre pentru adoptarea bugetului local pe anul 2012.
Data 20.01.2012

Contabil,
Iacob N.

