JUDETUL TELEORMAN
Comuna Storobaneasa
Tel/Fax 0247332876; C.F.4652791
E-mail:primstorobaneasa@yahoo.com
Nr.98 din 06.01.2012

PROCES - VERBAL
Incheiat astazi 06 ianuarie 2012

In conformitate cu prevederile art. 8 litera “a” si ale art. 39 alin.(3) din legea nr. 273 din 29
iunie 2006 privind Finantele publice locale, modificata si completata, am procedat la afisarea
la sediul Primariei comunei Storobaneasa, astazi 06.ian.2012 orele16.00 a “PROIECTULUI
BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI STOROBANEASA PE ANUL 2012” , dupa cum
urmeaza:
- proiectul Sectiunii de functionare a bugetului local pe anul 2012:
- proiectul Sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2012;
- proiectul Listei de investitii pe anul 2012.
- Expunerea de motive a primarului comunei Storobaneasa;
- Raportul de specialitate a contabilului;
- Proiectul de hotarare initiat de Primar,
- Proces verbal de afisare a proiectului de buget pe anul 2012;
- Programul de investitii pentru 2012.
Precizam ca afisarea a fost efectuata in prezenta domnului Bratucu Emilian si a doamnei
Dogaru Daniela.

PRIMAR,
BUZICA NICULINA

Martori,
_______________
_______________

JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Storobaneasa

PROIECT

HOTARARE
Privind: aprobarea bugetului local al comunei Storobaneasa pe anul 2012.
Consiliul local al comunei Storobaneasa, judetul Teleorman, intrunit in sedinta
ordinara in ziua de ____ianuarie 2012.
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei nr. 96 din 6 ianuarie 2012;
- Raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului
intocmit de d-l Bratucu Emilian, inspector, inregistrat la nr. 71 din 6 ianuarie 2012;
- Prevederile Hotararilor Consiliului Judetean Teleorman nr. 169 din 28 decembrie
2011 si nr.4 din 4 ianuarie 2012;
- Deciziile Directorului Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice
Teleorman nr. 213 si nr.214 din 30 decembrie 2011;
- Prevederile art. 39 alin.(6) litera din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293 din 22 decembrie 2011;
Prevederile art. 36 alin.(1) , alin.(2) litera ,,b” si ale alin.(4) litera ,,a”, din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin.(1), alin.(2) litera ,,a” si ale art.115 alin.(1) litera
,,b”din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. (1)Se aproba bugetul local al comunei Storobaneasa, judetul Teleorman, pe anul
2012 - anexa nr.1, lista de investitii – anexa nr.2 si bugetul finantat integral sau partial din
venituri proprii anexa nr.3.
(2) Anexele fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Secretarul comunei va transmite prezenta Prefectului Judetului Teleorman si
persoanelor interesate, in termenul prevazut de lege.
INITIATOR,
PRIMAR,
Buzica Niculina
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,
Lungana Nicolae
Storobaneasa,
Nr.1 din 6 ianuarie 2012.
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA COMUNEI Storobaneasa
Nr. 96 din 6 ianuarie 2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei
Storobaneasa, pe anul 2012

Doamnelor si domnilor consilieri!
Conform prevederilor Lergii nr.215/2001 privind administratia publica
locala primarul are ca atribut intcomirea proiectului bugetului local si supunerea lui
spre aprobare consiliului local.
In baza Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/2011 Directia
Generala a Finantelor Publice Teleorman si Consiliului Judetean Teleorman ne-au
repartizat suma de 845 mii lei pentru finantarea cheltuielilor decentralizate, iar pentru
echilibrarea bugetului local suma de 497 mii lei.
Alte sume alocate:
- Fonduri alocate de Consiliul Judetean Teleorman pentru investitii,
respectiv proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala suma de 120 mii
lei;
- Subventii de la alte administratii, suma de 18 mii lei;
- Estimatul cotelor defalcate din impozitul pe venit, suma de 71 mii lei;
- Impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare, suma de 3 mii
lei.
Pentru anul 2012 estimam a se incasa venituri proprii in suma de 448
mii.
Pentru partea de cheltuieli destinate fiecarui capitol va prezenta o sinteza
domnul contabil.
Avand in vedere ca este nevoie de bani pentru desfasurarea activitatii
Primariei in bune conditii, va propun spre dezbatere proiectul de hotarare privind
aprobarea bugetului local pe anul 2012.
PRIMAR,
Buzica Niculina

ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI STOROBANEASA
JUDETUL TELEORMAN
NR. 63/05,01,2012
PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2012
MII LEI

NR.
OBIECTIVE DE INVESTITII
CRT.
1 MODERNIZARE DRUMURI
LOCALE IN COM. STOROBANEASA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
BUZICA NICULINA

CLASIFICATIE
SURSA DE
FUNCTIONALA
FINANTARE
8402
BUGET LOCAL

CATEGORIA DE
VALOARE
INVESTITII
120 OBIECTIV NOU

DEPARTAMENT CONTABIL
BRATUCU EMILIAN

JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA COMUNEI Storobaneasa
Tel/fax 0247332876; C.F. 4652791.
E-mail: primstorobaneasa@yahoo.com
Nr.98 din 06 ian 2012

Anexa _____

RAPORT,
al compartimentului de specialitate la proiectul de buget pe anul 2012
Potrivit prevederilor Legii Bugetului de stat nr 293/2011, Legii finantelor publice locale
nr. 273/2006, deciziei nr. 213/30.12.2011 a Directorului executiv al D.G.F.P. TR si Hotararii
Consiliului Judetean Teleorman nr 169 din 28.12.2011 si nr. 4 din 04.01.2012, Decizia nr.
214 din 30 dec.2011 a Directorului Executiv al DGFP a Jud. TR, Primariei Storobaneasa iau fost alocate pentru anul 2012 urmatoarele fonduri:
1. Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor – 784 mii lei, din care:
- 595 mii lei (65.02.10) - finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile
si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente
acestora din institutiile de invatamant preuniversitar de stat;
- 50 mii lei (65.02.20) – ch. mat. prevazute la art.104 alin 2 lit. b)-e) din legea
educatiei nationale nr. 1/2011;
- 117 mii lei (68.02.05.02) – finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor
cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare acordate in cazul in care persoana cu
handicap grav sau reprezentantul ei legal opteaza pentru aceasta;
- 22 mii lei (68.02.57) – ajutorul de incalzire al beneficiarilor de ajutor social;
2. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale – 497 mii lei
- 167 mii lei – sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale;
- 330 mii lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.
3. Fonduri alocate de Consiliul Judetean Teleorman - 181 mii lei, din care :
- 79 mii lei – suma ce reprezinta 20% din sumele defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale precum si suma din cota de 80% ca urmare a diminuarii
cu gradul de necolectare pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru
proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala;
- 41 mii lei – suma ce reprezinta 20% din cota de 21% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale precum si suma ce reprezinta retineri din cota de 80% ca
urmare a diminuarii cu gradul de necolectare, pentru sustinerea programelor de
dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala;
- 57 mii lei – suma defalcate din TVA pentru finantarea drepturilor privind acordarea
de produse lactate si de panificatie si miere de albine in scoli;
- 4 mii lei - suma defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind
implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli.
4. Subventii de la alte administratii – 18 mii lei
5. Estimatul cotelor defalcate din impozitul pe venit – 71 mii lei
6. Impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial pers. – 3 mii
lei.
7. Pentru anul 2011 estimam a se incasa venituri proprii in suma de 448 mii lei.

TOTALUL VENITURILOR PREVAZUTE A SE REALIZA IN ANUL 2012 ESTE IN
SUMA DE 2002 mii LEI, IAR TOTALUL CHELTUIELILOR ESTE IN SUMA DE
2002 mii LEI conform datelor de mai jos:

CAP. 51.02 – administratie publica 696,5 mii lei:
- Cheltuieli de personal – 318 mii lei
- Cheltuieli material – 378.5 mii lei,
CAP. 54.02 – Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 82 mii lei.
CAP. 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala 86,5 mii lei:
- Cheltuieli de personal – 75 mii lei
- Cheltuieli material
– 11.5 mii lei.
CAP. 65.02 – Invatamant 740 mii lei:
- Cheltuieli de personal – 595 mii lei
- Lapte,corn,fructe
- 61 mii lei
- Burse
- 34 mii lei
- Cheltuieli material
– 50 mii lei
CAP. 67.02 – Cultura, recreere si religie 25 mii lei:
- Cv. arbitraj
- 10 mii lei
- Cv. Inst. Incalzire biserica Beiu - 7.5 mii lei
- Cv. reparatii biserica Storo
- 7.5 mii lei
CAP. 68.02 – Asigurari si asistenta sociala 157 mii lei:
- Salarii asistenti personali + Ind. Hand
- 117 mii lei
- incalzire aj social____________________ – 22 mii lei
- Ajutor incalzire sat ________
- 18 mii lei
CAP. 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica 65 mii lei:
- Cv iluminat public
- 65 mii lei
CAP. 84.02 – Transporturi 150 mii lei:
- Intretinere strazi _______ - 30 mii lei
- Modernizare drumuri locale – 120 mii

Intocmit,
Insp. Bratucu Emilian

