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In conformitate cu prevederile art.7 din {"g"u

nt.5212003,

republicati, privind

la cunostinta publicI
transparenta decizional^a in administratia pubfiia, se aduce
,rln.Ld a fi supus dezbateii Consiliului local
urm[torul proiect de act normativ
Clscioarele.

..

r. pRorECT DE norhnAnu pRrvIND APROBAREA BUGETULUI LocAL

AL COMT'NEI CASCIOARELE PE AIYUL 2014,

Proiecful de act normativ este insotit de urm[toarele documente
expunere de motive
- raport de sPecialitate
public6m pe site-ul Primlriei wwwprimariacascioarele.ro [a sectiunea buget,
afisat gi la
proiectul de hotiirare mai sus menfionat. Pioiectul de act normativ a fost
avizierul Prim[riei comunei Cdscioarele.
Cei interesali pot trimite pe adresa de e-mail: prim5riacascioarele2}}fi@yahoo.com
valoare de
sau in scris la Registratura primEriei, propuneri, sugestii, opilii cu
orele 16'00'
recomandare privind p'roiectul de act normativ patta tu data de 27.01.2014,
persoanele sau'organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugesti sau
opinii cu privire la priiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica
data
articolul sau articotete Ain proiectul de act rror*ativ la care se refer6, menlionand
trimiterii qi datele de contact ale expeditorului'
din data de 29
Recomandarile trimise vor faie obiectul dezbaterii publice in sedinta
ianuarie Z}ll,ce se va desf[sura in sala de sedinte a Consiliului Local.
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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotdrdre privind aprobarea bugetului local pe anul2014

Conform prevederiler Legii nr. 215/2001 privind administratia publicr locald primarul
are ca
atribut intocmirea bugetului local si supunerea spre aprobare consiliului local.

lnbaza Legii nr.35612013 privind bugetul de stat pe anul 2014, DGFp Cll6ragi a comunicat
tepartizarea qi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de sat precum qi
repartizarea pe
trimestre a sumelor defalcate din TVA gi a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe
anul2014.
Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local s-a realizat in baza legislatiei
fiscale

actuale 9i tindndu-se cont de Hotararea Consiliului local nr.42/25.11.2013 prvind

aprobarea

impozitelor si taxelor locale. Impozitele gi taxele locale vor avea acelagi cuantum ca in anul 2013.
La fundamentarea bugetului s-a tinut cont de sumele defalcate din TVA pentru acoperirea

cheltuielilor descentralizate la nivelul localit6tilor (cheltuieli cu salariile personalului gi cheltuielile
materiale aferente institutilor din invdtamantul preuniversitar de stat, pentru finantarea indemnizatiilor
lunare ale persoanelor cu handicap, a ajutorului pentru incdlzirea locuintei -Legea4l6/2001)gi
de
sumele defalcate din

TVA pentru echilibrarea bugeteror locale..

Cheltuielile bugetului local pe anut 2014 sunt fundamentate, dimensionate gi reparti zate pe
destinati, respectiv pe actiuni activitdti, programe qi proiecte.
Cheltuielile bugetului local pe anul2014 se efectueazd in concordantd cu atributiile care-I revin
administratiei publice locale, cu priorititile stabilite de aceasta in vederea functiondrii gi in interesul

colectivitdlilor locale. Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat

in stransd

corelare cu

posibilitdtile reale de incasare a veniturilor bugetului local, estimate a se incasa.
Fa!6 de cele prezentate mai sus vd supun spre dezbatere prezentul proiect de hotdrare privind
aprobarea bugetului local pe anul2014.
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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului local pe anul2014

Primarul comunei Cflscioarele, jude{ul CIlIragi
Avdnd in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Cdscioarele inregistratd cunr.l63/20.0t.2014:'
- raportul de specialitate al contabilului inregistrat sub nr.172/20.01.2014;
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul C.L. Ciscioarele;
- adresa DGFP CalSragi nr.16069127.12.2013 privind repartizarea sumelor qi cotelor defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat;
- adresa Consiliului Judetean Cdl[raqi nr.684/17.01.2014 privind rcpartizarca sumelor defalcate
din taxa pe valoarea addugatd pentru echilibrarea bugetelor locale qi a sumelor alocate din cote defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor ;i penhu sustinerea

proiectelor de infrastructur6 care necesitl cofinantare locala;
- prevederile Legii rr.27312006 privind finan{ele publice locale, cu modific[rile ulterioare;
- prevederile Legii nr35612013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
- prevederile Legii nr.5212003 privind transparenta decizionald in administratia public6
In baza prevederilor art.36, alin.(2), lit."b", alin.(4), lit."d' qi in temeiul art. 45, alin.(l), (2),
lit."a", qi (6) din Legea nr.21512001 privind adminishafia public6 locald, republicata, cu modificlrile gi
completdrile ulterioare

PROPI]NE SPRE APROBARE:
Consiliul Local al comunei Ciscioarele, iudelul CIIIraqi,
intrunit in sedin{a ordinarl din data de29.01.2014,

Art. L.- Se aprob[ bugetul local al comunei Ciscioarele, judetul Cdl[ragi,

pe anul 2014 qi estimdrile

pe anii 2015-2017-anexa nr.1 care face parte integranti dinptezenta hot[rdre.

Lrt. 2.-

Se aprobd lista de
prezenta hotarare

investitii pentru anul 2014, anexa nr.2

care face parte integrantl din

Art.3 ,Ordonatorul principal de credite gi compartimentul financiar - contabil va asigura punerea
in aplicare a prevederilor prezentei hotdrdri.
Art. 3.-Secretarul comunei Clscioarele va comunicaprezenta hotdrdre autoritdtilor qi persoanelor
interesate.

Initiator proiect,

Av izat pentru legalitate,
Secretarul coqunei,

Alexandrq Dra$omir

dAl

PROIECTUL DE BUGET
AL CONSILIULUI LOCAL CASCIOARELE
PE ANUL 2014

VENITURI TOTALE aprobate pentru anul20l4, in suma de 1633 mii lei, pe
categorii si surse de finantare se prezinta astfel:
A. Venituri din impozite si taxe locale. inclusiv taxe speciale

:

424

mii lei;

293 mii lei;
B. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit- total din care:
76 mrilei
Sume din cote defalcate din impozitul pe venit
217 miilei
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pa venit
pentru
cofinantarea
prin
Judetean
Calarasi
Hotararea
Consiliului
-din care sume alocate
43 mii lei
proiectelor de infrastructura si a programelor de dezvoltare locala
C. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
623 mii lei;
descentralizate la nivelul comunelor
Din care:
-finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat si drepturi
479 mri lei;
stabilite prin hotarari judecatoresti
din
prevazute
l04alin.2lit.b)-d)
la Art.
-cheltuieli
45 mii lei;
Legeaeducatiei nationale nr.ll20l1
(chelt.cu preg.prof.,evaluare periodica,chelt.cu bunuri si servicii etc).
-drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav
97 mii lei;
sau indemnizatiile lunare
pentru
-finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne
2mlilei;
beneficiarii de ajutor social
D.Sume defalcate din T.V.A.pentru echilibrarea busetului local
-din care sume aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Calarasi
pentru cofinantarea proiectelor de infrastructura si a programelor de
dezvoltare locala

288 mii lei;

E.Subventii pentru aiutor de incalzire

11

mii lei;

5

mii lei;

CHELTUIELILE TOTALE prevazute a fi finantate in anul 2014, in suma de 1633
mii lei,

se

detaliaza pe sectiuni dupa cum urmeaza

:

A. CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE
B. CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

I

555 mii lei;

78 mii lei;

A. CIIELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE in suma de 1 555 mii lei,
respectiv cheltuielile curente se detaliaza pe actiuni si titluri de cheltuieli astfel:
Mii lei
Nr.
Crt.

Denumirea indicatorilor

1

AUTORITATI PUBLICE-total din care:
-cheltuieli de nersonal
-cheltuieli cu bunuri si servicii
ALTE SERV.PUBLICE GENERALE(fond de rezerva bugetar
la disnozitia autoritatilor locale)
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA-totald.c.
-cheltuieli de nersonal
-cheltuieli cu bunuri si servicii
INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT-total d.c.
-cheltuieli de personal
-cheltuieli cu bunuri si servicii
-alte ch eltu ieli(burse)
SANATATE-alte chelt.in dom.sanatatil
CULTURA.RECREERE SI RELIGIE-total din care:
-cheltuieli de nersonal
-cheltuieli cu bunuri si servicii
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA -total din care:
-plata asistentilor sociali ai persoanelor cu handicap
-indemnizatii nentru nlata nersoanelor cu handicap
-aiutor social nentru incalzirea locuintelor cu lemne
-alte cheltuieli in domeniul asis.si asistentei sociale
SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA-total din care:
-cheltuieli cu bunuri si servicii iluminat public
PROTECTIA MEDIULUI -total din care:
-cheltuieli cu bunuri si servicii
TRANSPORTURI -total din care:
-cheltuieli cu bunuri si servicii

2

3

4

5
6

7

8
9
10

I
2

3

229
125

t5
78
31

47
545
479
62
4
10

44
19

25
142
25
107
7
6
72
72
72
72

24
24

DE DEZVOLTARE, in suma de 78 mii lei destinate
obiectivelor de investitii finantate din programe nationale si programe locale se
detaliaza astfel:
Program
Denumire obiectiv de investitii
2014
24
Reabilitare si modernizare sistem de iluminat public-lucrari in
continuare
11
Reabilitare, captare,inlocuire conducta si modernizare sistem
de alimentare cu ana- lucrari in continuare
43
Modernizare strazi in com.Cascioarele -proiect aprobat prin
nrosramul de dezvoltare locala

B. CHELTUIELILE SECTIUNII
Nr.
Crt.

Program
2014
324

