R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA ROŞIEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737465 – Telefon/fax : 0235/436610 , E– mail: primrosiesti@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Nr. 9 / 2015

privind aprobarea bugetului local pe anul 2015
având în vedere adresele nr. 2000 din 23.01.2015 şi 2872 din 27.01.2015 ale
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui privind repartizarea sumelor
defalcate din TVA pentru bugetele locale şi estimări pentru anii 2016-2018;
în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1 şi art. 20, alin. 1, lit. „a” din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
şi ale Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
în temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 4, lit. „a” şi art. 45, alin. 1 şi 2, lit. „a” din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Roşieşti, judeţul Vaslui;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă bugetul local pe anul 2015 care la venituri prevede suma de
3.142.051 lei, iar la cheltuieli suma de 3.142.051 lei.
Art. 2. Veniturile în sumă de 3.142.051 lei se prevăd a se realiza din următoarele
surse:
- lei a) impozite pe clădiri persoane fizice
19.000
b) impozite pe clădiri persoane juridice
150.000
c) impozite pe teren persoane fizice
40.000
d) impozite pe teren persoane juridice
5.000
e) impozitul pe terenul extravilan
172.000
f) venituri din concesiuni şi închirieri
28.000
g) taxa asupra mijloacelor de transport deţinute
de persoane fizice
14.000
h) taxa asupra mijloacelor de transport deţinute
de persoane juridice
5.000
i) amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor
legale
8.500

j) alte impozite şi taxe
17.500
k) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi
autorizaţii de funcţionare
1.600
l) taxe extrajudiciare de timbru
4.500
TOTAL VENITURI PROPRII
465.100
- SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU
FINANŢAREA CHELTUIELILOR
DESCENTRALIZATE ALE COMUNEI
1.527.000
- SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU
ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE
823.000
- SUME ALOCATE DIN COTE DEFALCATE
DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU
ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE
141.000
- COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT
180.000
- IMPOZIT VENIT TRANSFER PROPRIETATE
3.000
- SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII
2.951
TOTAL VENITURI
3.142.051
Art. 3. Cheltuielile în sumă de 3.142.051 lei sunt prevăzute la următoarele
capitole:
- lei AUTORITĂŢI PUBLICE - TOTAL
822.200
din care:
- cheltuieli de personal
383.200
- bunuri şi servicii
320.000
- cheltuieli de capital
119.000
PROTECŢIE CIVILĂ – TOTAL
30.900
din care:
- cheltuieli de personal
15.900
- bunuri şi servicii
15.000
ÎNVĂŢĂMÂNT – TOTAL
1.195.000
din care:
- cheltuieli de personal
984.000
- bunuri şi servicii
180.000
- alte cheltuieli (burse)
4.000
- cheltuieli de capital
27.000
CULTURĂ – TOTAL
171.600
din care:
- cheltuieli de personal
17.600
- bunuri şi servicii
154.000
ASISTENŢA SOCIALĂ - TOTAL
441.251

din care:
- cheltuieli de personal
119.000
- ajutoare sociale
322.251
SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ - TOTAL
175.000
din care:
- bunuri şi servicii (iluminat public)
125.000
- cheltuieli de capital
50.000
TRANSPORTURI (DRUMURI ŞI PODURI) - TOTAL
306.100
din care:
- bunuri şi servicii
106.100
- cheltuieli de capital
200.000
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei Roşieşti, judeţul Vaslui.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
Primăriei şi în alte locuri publice.
R o ş i e ş t i, 12 februarie 2015.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Coşmagiu Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Teletin Victor

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 12.02.2015 cu un număr
de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abţineri”din numărul total de 13 consilieri
prezenţi la şedinţă. Total consilieri în funcţie 13.

