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COMUNA PODOLENI,
CONSILIUL LOCAL,

ĂRÂREA
HOT
HOTĂ
nr. 3 din 26 ianuarie 2012
privind aprobarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2012

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile:
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legii nr. 293/2011 – Legea bugetului de stat pe anul 2012;
art. 36 alin.(4) lit.„a” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată;
Văzând adresele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Neamţ nr.
122/09.01.2012 şi Consiliului judeţean Neamţ nr. 409 din 16.01.2012;
Examinând raportul întocmit de compartimentul de resort şi avizul comisiilor
de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(2) lit.„a” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată;
Adoptă prezenta:

ĂRÂRE
HOT
HOTĂ
ART.1
Se aprobă bugetul local al comunei Podoleni pe anul 2012, în sumă totală de
2.866.000 lei la venituri
venituri, din care:
(1)
venituri proprii = 230.000 lei;
(2)
cote defalcate din impozit pe venit = 160.000 lei;
(3)
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit = 357.000 lei;
(4)
sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate =
1.311.000 lei;
(5)
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale = 648.000 lei;
(6) sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
comunale şi judeţene = 10.000 lei;
(7) subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne =
150.000 lei;
şi în sumă totală de 2.866.000 lei la cheltuieli
cheltuieli, din care:
(1)
pentru administraţia publică locală = 480.000 lei, din care:
- cheltuieli de personal = 350.000 lei;
- cheltuieli materiale = 130.000 lei;
(2)
transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru
persoane cu handicap = 60.000 lei;
(3)
pentru ordine publică şi siguranţa naţională = 75.000 lei, din care:
- cheltuieli personal = 44.000 lei;
- cheltuieli materiale = 31.000 lei;

pentru învăţământ = 1.254.000 lei, din care:
- cheltuieli de personal = 1.116.000 lei;
- cheltuieli materiale = 138.000 lei;
(4)
pentru sănătate = 10.000 lei, din care: cheltuieli materiale = 10.000
lei;
(5)
pentru cultură = 85.000 lei, din care:
- cheltuieli de personal = 20.000 lei;
- cheltuieli materiale = 15.000 lei;
- ziua comunei = 25.000 lei
- alte servicii în domeniul culturii = 25.000 lei, din care:
- transfer culte = 10.000 lei;
- transfer sport = 15.000 lei;
(6) pentru asistenţă socială = 267.000 lei, din care:
- cheltuieli materiale = 10.000 lei;
- indemnizaţ ii persoane cu handicap = 103.000 lei;
- ajutor încălzire beneficiari ajutor social = 4.000 lei;
- ajutor încălzire =150.000 lei;
(7)
pentru gospodărie comunală = 125.000 lei, din care:
- cheltuieli materiale = 125.000 lei;
(8) pentru protecţia mediului = 90.000 lei, din care: cheltuieli materiale =
90.000 lei;
(10) pentru drumuri = 420.000 lei, din care: cheltuieli materiale = 420.000
lei.
ART. 2
Se aprobă numărul de personal şi fondul de salarii pe anul 2012, potrivit
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3
Se aprobă Lista de investiţii pe anul 2012, conform anexei nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4
Se aprobă bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2012, după cum
urmează:
(1) Cămin cultural:
- venituri = 5.000 lei, din care: închiriere săli nunţi = 5.000 lei;
- cheltuieli = 5.000 lei;
(2) Păşune comunală:
- venituri = 35.000 lei;
- cheltuieli = 35.000 lei.
ART.5
Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local în sumă totală de
1.355.000 lei, pentru finanţarea:
- cheltuieli capital gospodărie comunală = 155.000 lei;
- cheltuieli capital drumuri = 1.200.000 lei;

ART.6
Primarul comunei şi compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi
taxe vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
ART.7
Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor,
instituţiilor şi persoanelor interesate.
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