ROMANIA
COMUNA VALEA NUCARILOR
JUDETUL TULCEA
HOTARAREA NR 55
Privind rectificarea bugetului local al comunei VALEA NUCARILOR, judetul
Tulcea pe anul 2015
Consiliul local al comunei VALEA NUCARILOR, intrunit in sedinta ordinara,
astazi, 31.08.2015, legal constituita, fiind prezenti _____ consilieri
Avand in vedere referatul doamnei Jalba Vasilica, contabil in cadrul Primariei
comunei, prin care propune Consiliului Local al comunei VALEA NUCARILOR
fectificarea bugetului local al comunei VALEA NUCARILOR, judetul Tulcea pe anul
2015;
In conformitate cu : Decizia nr.11/04.08.2015 emisa de Administratia Judeteana a
Finantelor Publice Tulcea.
Prevederile art 19 alin 2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art 63 alin 4 lit a si art 45
alin 2 lit a, alin 6 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate.
HOTARASTE:
Art.1 –Se aproba rectificarea bugetului local al comunei VALEA NUCARILOR,
judetul Tulcea pe anul 2015 dupa cum urmeaza :
o Aprobarea veniturilor si cheltuielilor bugetului local general pe anul 2015
conform Anexei nr. 1;
o Aprobarea sectiunii de functionare in cadrul bugetului local pe anul 2015,
conform Anexei nr. 2;
o Aprobarea sectiunii de dezvoltare in cadrul bugetului local pe anul 2015, conform
Anexei nr. 3;
o Aprobarea listelor de investitii in cadrul bugetului local pe anul 2015, conform
Anexei nr. 4;
o Aprobarea utilizarii disponibilului excedentului bugetului local din anii
 ransfera, conform Anexei nr. 5;

ANEXA NR. 1 – BUGETUL LOCAL GENERAL PE ANUL 2015
VENITURI
- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR

COD

TOTAL AN

03.02.

53,00

04.02

738,00

Impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti, din care pentru :
- Finantarea cheltuielilor de personal din institutiile
de invatamant preuniversitar de stat
- Finantarea cheltuielilor cu formarea continua si
evaluarea personalului, cheltuielile cu evaluarea
periodica interna a elevilor, cheltuielile materiale si
pentru servicii, precum si cheltuielile pentru
intretinerea curenta
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

07.02
11.02.02

593,00
1.628,00

Alte impozite si taxe fiscale
Venituri din proprietate
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise
Amenzi, penalitati, confiscari
Diverse venituri
Transferuri voluntare altele decat subventiile
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare.
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea
sanatatii
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
Fondul European pentru Pescuit
TOTAL

Impozitul pe veniturile din  ransferal proprietatilor
imobiliare din patrimonial personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

920,00
103,00

11.02.06

960,96

16.02

215,00

18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02
42.02.20

286,00
428,00
3,90
2,00
50,00
19,00
23,11
685,63

42.02.34

8,00

42.02.41

26,00

45.02.04
45.02.05

399,70
1.764,17
7.883,47

CHELTUIELI

- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR

Autoritati publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Ordine publica si siguranta nationala
Invatamant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Asigurari si asistenta sociala
Locuinte, servicii si dezvoltare
Protectia mediului
Transporturi
TOTAL

COD

TOTAL AN

51.02
54.02
61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02

900,00
135,10
10,00
1.182,60
36,30
1.781,81
657,96
1.937.70
295,00
5.223,47
12.159,94

ANEXA NR. 2 – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PE ANUL 2015
VENITURI
- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR
Impozitul pe veniturile din  ransferal proprietatilor
imobiliare din patrimonial personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
Impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti, din care pentru :
Finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de
invatamant preuniversitar de stat
- Finantarea cheltuielilor cu formarea continua si
evaluarea personalului, cheltuielile cu evaluarea
periodica interna a elevilor, cheltuielile materiale si
pentru servicii, precum si cheltuielile pentru intretinerea
curenta
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea untilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

COD

TOTAL AN

03.02.18

53,00

04.02
07.02
11.02.02

738,00
593,00
1.628,00

920,00
103,00

11.02.06

960.96

16.02

215,00

Alte impozite si taxe fiscale
Venituri din proprietate
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise
Amenzi, penalitati, confiscari
Diverse venituri
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02

286,00
428,00
3,90
2,00
50,00
19,00
-641,89

42.02.34

8,00

42.02.41

26,00

TOTAL

4.368,97

CHELTUIELI
- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR
Autoritati publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Ordine publica si siguranta nationala
Invatamant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Asigurari si asistenta sociala
Locuinte, servicii si dezvoltare
Protectia mediului
Transporturi
TOTAL

COD

TOTAL AN

51.02
54.02
61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02

822,00
135,10
10,00
1082,60
26,30
157,01
657,96
1013,00
265,00
200,00
4.368,97

ANEXA NR. 3 – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PE ANUL 2015
VENITURI
- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR

COD

TOTAL AN

Transferuri voluntare altele decat subventiile

37.02

665,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale

42.02.20

685,63

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
fonduri externe nerambursabile Posaderare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
Fondul European pentru Pescuit
TOTAL

45.02.04
45.02.05

CHELTUIELI

399,70
1.764,17
3.514,50

- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR

Autoritati publice si actiuni externe
Invatamant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Locuinte, servicii si dezvoltare
Protectia mediului
Transporturi
TOTAL

COD

TOTAL AN

51.02
65.02
66.02
67.02
70.02
74.02
84.02

78,00
100,00
10,00
1.624,80
924,70
30,00
5.023,47
7.790.97

ANEXA NR. 4 – LISTE DE INVESTITII PE ANUL 2015
Pentru anul 2015 s-au propus a se realiza urmatoarele obiective de investitii de la
bugetul local :
-

la capitolul 51.02 (‘’AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE’’) suma
de 78,00 mii lei pentru:
- 10,00mii lei pentru dotari independente primarie (2 programme
informatice cu licenta) ;
- 53,00 mii lei pentru Achizitie prin programul Rabla 1 buc
AUTOUTILITARA transport materiale.
-15,00 mii lei Actualizare PT Construire sediu nou primarie Valea
Nucarilor

-

la capitolul 65.02 (‘’INVATAMANT’’) suma de 100,00 mii lei pentru
cofinantare : Construire gradinita cu program normal doua Sali grupa Valea
Nucarilor
- la capitolul 66.02 (Sanatate) suma de 10,00 mii lei pentru cofinantare

constructie:Dispensar medical comunal Valea Nucarilor sat Iazurile

- la capitolul 67.02 (Cultura, recreere si religie) suma de 1624,80 mii lei pentru :
- 2,00 mii lei pentru cofinantare :Reabilitare modernizare si dotare
asezamant cultural din localitatea Valea Nucarilor.
- 50,00 mii lei Amenajare loc recreere Valea Nucarilor.
-200,00 mii lei Amenalare scuar « IN MEMORIAM » sat Agighiol
-80,00 mii lei Reamenajare loc de joaca copii Agighiol
-40,00 mii lei Restaurare monument istoric sat Agighiol.
-70,00 mii lei Reabilitare imprejmuiri cimitire in satele Valea
Nucarilor, Agighiol, Iazurile.
- 20,00 mii lei PT Constructie teren sport Iazurile.
- 525,40 mii lei Centru de informare turistica sat Valea Nucarilor.
- 597,40 mii lei Amenajare teren sport sat Agighiol.
-20,00 mii lei PT + Reabilitare camin cultural Agighiol
-20,00 mii lei PT+ reabilitare camin cultural Iazurile
La capitolul 70.02 (‘’LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA’’) suma de 924,70 mii lei pentru :
- 250,00 mii lei pentru P.T. + Extindere sistem iluminat public,
- 80,00 mii lei pentru P.T. + Amenajare piata Agighiol,
- 280,00 mii lei

pentru P.T. + Constructie sant colector ape

pluviale Agighiol,
- 274,70 mii lei Montare facilitati acostare ambarcatiuni,
-40,00 mii lei Dotari independente (camere de luat vederi
intersectie centru Agighiol
- la capitolul 74.02 (‘’PROTECTIA MEDIULUI’’) suma de 30,00
mii lei pentru dotari independente 1 buc. Container colectare deseuri
Agighiol,
- la capitolul 84.02.( ‘ TRANSPORTURI ‘’) suma de 5.023,47 mii
lei pentru :
- 260,00 mii lei pentru constructie pod traversare derea sat Valea
Nucarilor extravilan,

- 139,00 mii lei pentru Constructia pod traversare derea sat Valea
Nucarilor cap stada Bisericii,
- 114,00 mii lei pentru Constructie pod traversare derea hotar sat
Iazurile,
- 195,00 mii lei pentru P.T. + Constructia pod traversare derea sat
Agighiol, Valea Tulcii ;
- 40,07 mii lei Constructia punte pietonala sat Agighiol ;
- 1.700,00 mii lei Pietruire strazi comunale ;
- 75,00 mii lei Amenajare rape intravilan str. Stejarului si str.
Labirintului sat Agighiol ;
- 1.879,80 mii lei Modernizare drum Sat Iazurile ;
- 420,60 mii lei Construire pod peste derea sat Agighiol ;
-100,00 mii lei Pietruire drums statie

de apa –bazin Valea

Nucarilor.
-100,00 mii lei Pietruire drum marginal Agighiol.
Solicitam aprobarea platii din bugetul local de la titlul cheltuieli de personal a sumelor
corespunzatoare claselor de salarizare suplimentare pentru membri echipelor care
desfasoara activitatea in cadrul proiectelor cu finantare externa nerambursabila.
Mentionam ca pentru unele proiecte nu exista buget alocat pentru cheltuieli cu salariile
ori pentru alte proiecte suma alocata nu este suficienta pe perioada derularii proiectului.
Propunem pentru serbarea de Mos Craciun alocarea sumei de 15,00 mii lei pentru
toti copiii din Comuna Valea Nucarilor.
ANEXA NR. 5 UTILIZAREA EXCEDENTULUI DIN ANUL ANTERIOR CA
SURSA DE FINANTARE A CHELTUIELILOR – SECTIUNEA DE DEZVOLATRE
Potivit art. 58 din Legea 273 / 2006 a Finantelor Publice Locale cu modificarile si
completarile ulterioare se propune utilizarea sumei de 4276,47, mii lei, din totalul de
4.276,47 mii lei cat reprezinta excedentul din anul 2014, pentru :
-

la capitolul 51.02 ( ‘’ AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE ’’)
suma de 48,00 mii lei pentru :

-

-10,00 mii lei pentru dotari independente primarie ( 2 programme
informatice cu licenta).
- 38.00 mii lei pentru Achizitie prin programul RABLA 1 buc.
AUTOUTILITARA transport materiale.
- la capitolul 65.02 (‘’ INVATAMANT’) suma de 100,00 mii lei pentru cofinantare :
Construire gradinita cprogram normal doua Sali grupa Valea Nucarilor.
- la capitolul 66.02 ( ‘’ SANATATE’’) suma de 10,00 mii lei pentru cofinantare
constructie Dispensar madical comunal – comuna Valea Nucarilor, sat Iazurile ;
- la capitolul 67.02 (‘’ CULTURA, RECREERE SI RELIGIE’’ ) suma de 557,25 mii lei
pentru :
- 2,00 mii lei cofinantare : Reabilitare, modernizare si dotare asezamant
cultural din localitatea Valea Nucarilor,
- 50,00 mii lei Amenajare loc recreere Valea Nucarilor,
- 50,00 mii lei Amenajare loc recreere Agighiol,
- 80,00 mii lei Reamenajare loc joaca copii Agighiol,
- 40,00 mii lei Restaurare monument istoric sat Agighiol,
-70,00 mii lei Reabilitare imprajmuiri cimitire in satele Valea Nucarilor,
Agighiol si Iazurile,
- 20,00 mii leiP.T. Constructie teren sport Iazurile,
- 145,07 mii lei Centru de informare turistica sat Valea Nucarilor,
- 100,18 mii lei Amenajare teren sport sat Agighiol,
-

la capitolul 70.02 (‘’ LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE) suma de
693,99 mii lei pentru :
-250,00 mii lei pentru P.T. + Extindere sistem iluminat public,
- 80,00 mii lei P.T. + Amenajare piata Agighiol,
- 200,00 mii lei P.T. + Constructie sant colector ape pluviale Agighiol,
- 163,99 mii lei Montare facilitati acostare ambarcatiuni.

- la capitolul 74.02 ( ‘’ PROTECTIA MEDIULUI’) suma de 30,00 mii lei :
- pentru dotari independente 1 buc container colectare deseuri Agighiol,
- la capitolul 84.02 (‘’TRANSPORTURI’’) suma de2.837,23 mii lei pentru :
- 260,00 mii lei pentru Costructie pod traversare derea sat Valea Nucarilor
extravilan,

- 139,00 mii lei pentru Constructie pod traversare derea sat Valea
Nucarilor cap strada Bisericii ;
- 89,00 mii lei pentru Constructie pod traversare derea hotar sat Iazurile ;
- 95,00 mii lei pentru P.T. + Constructie pod traversare derea sat Agighiol,
Valea Tulcii ;
- 40,07 mii lei Constructie punte pietonala sat Agighiol ;
- 1.700,00 mii lei Pietruire strazi comunale ;
- 75,00 mii lei Amenajare rape intravilan str. Stejarului si str. Labirintului
sat Agighiol ;
- 358,36 mii lei Modernizare drum sat Iazurile ;
- 80,80 mii lei Construire pod peste derea sat Agighiol
Art.2 –Secretarul comunei VALEA NUCARILOR va publica prezenta hotarare si
o comunica Primarului comunei Valea Nucarilor, compartimentului contabilitate si
INSTITUTIEI PREFECTULUI- Judetul Tulcea .
Adoptata cu _______ voturi pentru, _____voturi contra, _____voturi abtinere.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Avizat pentru legalitate,
Secretar ,
STAICU ION,

ROMANIA
COMUNA VALEA NUCARILOR
JUDETUL TULCEA
PROIECT DE HOTARARE

Privind rectificarea bugetului local al comunei VALEA NUCARILOR, judetul
Tulcea pe anul 2015
Consiliul local al comunei VALEA NUCARILOR, intrunit in sedinta ordinara,
astazi, 31.08.2015, legal constituita, fiind prezenti _____ consilieri
Avand in vedere referatul doamnei Jalba Vasilica, contabil in cadrul Primariei
comunei, prin care propune Consiliului Local al comunei VALEA NUCARILOR
fectificarea bugetului local al comunei VALEA NUCARILOR, judetul Tulcea pe anul
2015;
In conformitate cu : Decizia nr.11/04.08.2015 emisa de Administratia Judeteana a
Finantelor Publice Tulcea.
Prevederile art 19 alin 2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art 63 alin 4 lit a si art 45
alin 2 lit a, alin 6 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate.
HOTARASTE:
Art.1 –Se aproba rectificarea bugetului local al comunei VALEA NUCARILOR,
judetul Tulcea pe anul 2015 dupa cum urmeaza :
o Aprobarea veniturilor si cheltuielilor bugetului local general pe anul 2015
conform Anexei nr. 1;
o Aprobarea sectiunii de functionare in cadrul bugetului local pe anul 2015,
conform Anexei nr. 2;
o Aprobarea sectiunii de dezvoltare in cadrul bugetului local pe anul 2015, conform
Anexei nr. 3;
o Aprobarea listelor de investitii in cadrul bugetului local pe anul 2015, conform
Anexei nr. 4;
o Aprobarea utilizarii disponibilului excedentului bugetului local din anii
 ransfera, conform Anexei nr. 5;

ANEXA NR. 1 – BUGETUL LOCAL GENERAL PE ANUL 2015
VENITURI
- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR

COD

TOTAL AN

03.02.

53,00

04.02

738,00

Impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti, din care pentru :
- Finantarea cheltuielilor de personal din institutiile
de invatamant preuniversitar de stat
- Finantarea cheltuielilor cu formarea continua si
evaluarea personalului, cheltuielile cu evaluarea
periodica interna a elevilor, cheltuielile materiale si
pentru servicii, precum si cheltuielile pentru
intretinerea curenta
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

07.02
11.02.02

593,00
1.628,00

Alte impozite si taxe fiscale
Venituri din proprietate
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise
Amenzi, penalitati, confiscari
Diverse venituri
Transferuri voluntare altele decat subventiile
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare.
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea
sanatatii
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
Fondul European pentru Pescuit

Impozitul pe veniturile din  ransferal proprietatilor
imobiliare din patrimonial personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

920,00
103,00

11.02.06

960,96

16.02

215,00

18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02
42.02.20

286,00
428,00
3,90
2,00
50,00
19,00
23,11
685,63

42.02.34

8,00

42.02.41

26,00

45.02.04
45.02.05

399,70
1.764,17

TOTAL

7.883,47

CHELTUIELI

- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR

Autoritati publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Ordine publica si siguranta nationala
Invatamant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Asigurari si asistenta sociala
Locuinte, servicii si dezvoltare
Protectia mediului
Transporturi
TOTAL

COD

TOTAL AN

51.02
54.02
61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02

900,00
135,10
10,00
1.182,60
36,30
1.781,81
657,96
1.937.70
295,00
5.223,47
12.159,94

ANEXA NR. 2 – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PE ANUL 2015
VENITURI
- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR
Impozitul pe veniturile din  ransferal proprietatilor
imobiliare din patrimonial personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
Impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti, din care pentru :
Finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de
invatamant preuniversitar de stat
- Finantarea cheltuielilor cu formarea continua si
evaluarea personalului, cheltuielile cu evaluarea
periodica interna a elevilor, cheltuielile materiale si
pentru servicii, precum si cheltuielile pentru intretinerea
curenta

COD

TOTAL AN

03.02.18

53,00

04.02
07.02
11.02.02

738,00
593,00
1.628,00

920,00
103,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea untilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
Alte impozite si taxe fiscale
Venituri din proprietate
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise
Amenzi, penalitati, confiscari
Diverse venituri
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

11.02.06

960.96

16.02

215,00

18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02

286,00
428,00
3,90
2,00
50,00
19,00
-641,89

42.02.34

8,00

42.02.41

26,00

TOTAL

4.368,97

CHELTUIELI
- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR
Autoritati publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Ordine publica si siguranta nationala
Invatamant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Asigurari si asistenta sociala
Locuinte, servicii si dezvoltare
Protectia mediului
Transporturi
TOTAL

COD

TOTAL AN

51.02
54.02
61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
84.02

822,00
135,10
10,00
1082,60
26,30
157,01
657,96
1013,00
265,00
200,00
4.368,97

ANEXA NR. 3 – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PE ANUL 2015
VENITURI
- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR

COD

TOTAL AN

Transferuri voluntare altele decat subventiile

37.02

665,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
fonduri externe nerambursabile Posaderare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
Fondul European pentru Pescuit
TOTAL

42.02.20

685,63

45.02.04
45.02.05

399,70
1.764,17
3.514,50

CHELTUIELI

- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR

Autoritati publice si actiuni externe
Invatamant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Locuinte, servicii si dezvoltare
Protectia mediului
Transporturi
TOTAL

COD

TOTAL AN

51.02
65.02
66.02
67.02
70.02
74.02
84.02

78,00
100,00
10,00
1.624,80
924,70
30,00
5.023,47
7.790.97

ANEXA NR. 4 – LISTE DE INVESTITII PE ANUL 2015
Pentru anul 2015 s-au propus a se realiza urmatoarele obiective de investitii de la
bugetul local :
-

la capitolul 51.02 (‘’AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE’’) suma
de 78,00 mii lei pentru:
- 10,00mii lei pentru dotari independente primarie (2 programme
informatice cu licenta) ;
- 53,00 mii lei pentru Achizitie prin programul Rabla 1 buc
AUTOUTILITARA transport materiale.
-15,00 mii lei Actualizare PT Construire sediu nou primarie Valea
Nucarilor

-

la capitolul 65.02 (‘’INVATAMANT’’) suma de 100,00 mii lei pentru
cofinantare : Construire gradinita cu program normal doua Sali grupa Valea
Nucarilor

- la capitolul 66.02 (Sanatate) suma de 10,00 mii lei pentru cofinantare
constructie:Dispensar medical comunal Valea Nucarilor sat Iazurile
- la capitolul 67.02 (Cultura, recreere si religie) suma de 1624,80 mii lei pentru :
- 2,00 mii lei pentru cofinantare :Reabilitare modernizare si dotare
asezamant cultural din localitatea Valea Nucarilor.
- 50,00 mii lei Amenajare loc recreere Valea Nucarilor.
-50,00 mii lei Amenajare loc recreere Agighiol
-80,00 mii lei Reamenajare loc de joaca copii Agighiol
-40,00 mii lei Restaurare monument istoric sat Agighiol.
-70,00 mii lei Reabilitare imprejmuiri cimitire in satele Valea
Nucarilor, Agighiol, Iazurile.
- 20,00 mii lei PT Constructie teren sport Iazurile.
- 525,40 mii lei Centru de informare turistica sat Valea Nucarilor.
- 597,40 mii lei Amenajare teren sport sat Agighiol.
-10,00 mii lei SF construire monument eroi Agighiol.
-140,00 mii lei PT+Construire monument eroi Agighiol.
-20,00 mii lei PT+ reabilitare camin cultural Agighiol.
-20,00 mii lei PT+ reabilitare camin cultural Iazurile
La capitolul 70.02 (‘’LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA’’) suma de 924,70 mii lei pentru :
- 250,00 mii lei pentru P.T. + Extindere sistem iluminat public,
- 80,00 mii lei pentru P.T. + Amenajare piata Agighiol,
- 200,00 mii lei

pentru P.T. + Constructie sant colector ape

pluviale Agighiol,
- 274,70 mii lei Montare facilitati acostare ambarcatiuni,
-40,00 mii lei Dotari independente (camere de luat vederi
intersectie centru Agighiol
- la capitolul 74.02 (‘’PROTECTIA MEDIULUI’’) suma de 30,00
mii lei pentru dotari independente 1 buc. Container colectare deseuri
Agighiol,
- la capitolul 84.02.( ‘ TRANSPORTURI ‘’) suma de 5.023,47 mii
lei pentru :

- 260,00 mii lei pentru constructie pod traversare derea sat Valea
Nucarilor extravilan,
- 139,00 mii lei pentru Constructia pod traversare derea sat Valea
Nucarilor cap stada Bisericii,
- 114,00 mii lei pentru Constructie pod traversare derea hotar sat
Iazurile,
- 195,00 mii lei pentru P.T. + Constructia pod traversare derea sat
Agighiol, Valea Tulcii ;
- 40,07 mii lei Constructia punte pietonala sat Agighiol ;
- 1.700,00 mii lei Pietruire strazi comunale ;
- 75,00 mii lei Amenajare rape intravilan str. Stejarului si str.
Labirintului sat Agighiol ;
- 1.879,80 mii lei Modernizare drum Sat Iazurile ;
- 420,60 mii lei Construire pod peste derea sat Agighiol ;
-100,00 mii lei Pietruire drums statie

de apa –bazin Valea

Nucarilor.
-100,00 mii lei Pietruire drum marginal Agighiol.
Solicitam aprobarea platii din bugetul local de la titlul cheltuieli de personal a sumelor
corespunzatoare claselor de salarizare suplimentare pentru membri echipelor care
desfasoara activitatea in cadrul proiectelor cu finantare externa nerambursabila.
Mentionam ca pentru unele proiecte nu exista buget alocat pentru cheltuieli cu salariile
ori pentru alte proiecte suma alocata nu este suficienta pe perioada derularii proiectului.
Propunem pentru serbarea de Mos Craciun alocarea sumei de 15,00 mii lei pentru
toti copiii din Comuna Valea Nucarilor.
ANEXA NR. 5 UTILIZAREA EXCEDENTULUI DIN ANUL ANTERIOR CA
SURSA DE FINANTARE A CHELTUIELILOR – SECTIUNEA DE DEZVOLATRE
Potivit art. 58 din Legea 273 / 2006 a Finantelor Publice Locale cu modificarile si
completarile ulterioare se propune utilizarea sumei de 4276,47, mii lei, din totalul de
4.276,47 mii lei cat reprezinta excedentul din anul 2014, pentru :

-

la capitolul 51.02 ( ‘’ AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE ’’)
suma de 48,00 mii lei pentru :
-10,00 mii lei pentru dotari independente primarie ( 2 programme
informatice cu licenta).
- 38.00 mii lei pentru Achizitie prin programul RABLA 1 buc.
AUTOUTILITARA transport materiale.

- la capitolul 65.02 (‘’ INVATAMANT’) suma de 100,00 mii lei pentru cofinantare :
Construire gradinita cprogram normal doua Sali grupa Valea Nucarilor.
- la capitolul 66.02 ( ‘’ SANATATE’’) suma de 10,00 mii lei pentru cofinantare
constructie Dispensar madical comunal – comuna Valea Nucarilor, sat Iazurile ;
- la capitolul 67.02 (‘’ CULTURA, RECREERE SI RELIGIE’’ ) suma de 557,25 mii lei
pentru :
- 2,00 mii lei cofinantare : Reabilitare, modernizare si dotare asezamant
cultural din localitatea Valea Nucarilor,
- 50,00 mii lei Amenajare loc recreere Valea Nucarilor,
- 50,00 mii lei Amenajare loc recreere Agighiol,
- 80,00 mii lei Reamenajare loc joaca copii Agighiol,
- 40,00 mii lei Restaurare monument istoric sat Agighiol,
-70,00 mii lei Reabilitare imprajmuiri cimitire in satele Valea Nucarilor,
Agighiol si Iazurile,
- 20,00 mii leiP.T. Constructie teren sport Iazurile,
- 145,07 mii lei Centru de informare turistica sat Valea Nucarilor,
- 100,18 mii lei Amenajare teren sport sat Agighiol,
-

la capitolul 70.02 (‘’ LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE) suma de
693,99 mii lei pentru :
-250,00 mii lei pentru P.T. + Extindere sistem iluminat public,
- 80,00 mii lei P.T. + Amenajare piata Agighiol,
- 200,00 mii lei P.T. + Constructie sant colector ape pluviale Agighiol,
- 163,99 mii lei Montare facilitati acostare ambarcatiuni.

- la capitolul 74.02 ( ‘’ PROTECTIA MEDIULUI’) suma de 30,00 mii lei :
- pentru dotari independente 1 buc container colectare deseuri Agighiol,
- la capitolul 84.02 (‘’TRANSPORTURI’’) suma de2.837,23 mii lei pentru :

- 260,00 mii lei pentru Costructie pod traversare derea sat Valea Nucarilor
extravilan,
- 139,00 mii lei pentru Constructie pod traversare derea sat Valea
Nucarilor cap strada Bisericii ;
- 89,00 mii lei pentru Constructie pod traversare derea hotar sat Iazurile ;
- 95,00 mii lei pentru P.T. + Constructie pod traversare derea sat Agighiol,
Valea Tulcii ;
- 40,07 mii lei Constructie punte pietonala sat Agighiol ;
- 1.700,00 mii lei Pietruire strazi comunale ;
- 75,00 mii lei Amenajare rape intravilan str. Stejarului si str. Labirintului
sat Agighiol ;
- 358,36 mii lei Modernizare drum sat Iazurile ;
- 80,80 mii lei Construire pod peste derea sat Agighiol
Art.2 –Secretarul comunei VALEA NUCARILOR va publica prezenta hotarare si
o comunica Primarului comunei Valea Nucarilor, compartimentului contabilitate si
INSTITUTIEI PREFECTULUI- Judetul Tulcea .
Adoptata cu _______ voturi pentru, _____voturi contra, _____voturi abtinere.

INITIATOR,

Avizat pentru legalitate,
Secretar ,
STAICU ION,

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMOCO SOCIALA
BUGET-FINANTE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI
PRIVAT AL COMUNEI,AGRICULTURA,GOSPODARIRE COMUNALA
AVIZ
Comisia de specialitate, intrunita astazi, 28.08..2015
Avand in vedere referatul doamnei Jalba Vasilica, contabil in cadrul Primariei
comunei, prin care propune Consiliului Local al comunei VALEA NUCARILOR
rectificarea bugetului local al comunei VALEA NUCARILOR, judetul Tulcea pe anul
2015;
Tinand cont de dispozitiile art. 38, alin. 2 si art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215 /
2001 a Administratiei publice locale cat si art. 19, lit. b) din Legea nr. 273 / 2006 privind
Finantele publice locale;
Ca urmare a DECIZIA ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR
PUBLICE Tulcea nr. 11/04.08.2015
In conformitate cu dispozitiile art 19 din Legea nr. 273/2006 precum si art 663
alin 4 lit a din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare.
Fata de aceasta situatie, comisia de specialitate propune CONSILIULUI LOCAL
al comunei VALEA NUCARILOR, judetul TULCEA aprobarea proiectului de hotarare
privind rectificarea bugetului local al comunei VALEA NUCARILOR, judetul Tulcea pe
anul 2015 conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 si 5;
Aviz prezentat in sedinta ordinara publica a Consiliului Local al comunei
VALEA NUCARILOR, judetul TULCEA din data de 31.08.2015

MEMBRII COMISIEI,
LEFTER PETREA – presedinte
PASCALE VASILE– secretar
GANEA TOADER – membru
GALEA CONSTANTIN – membru
OSTAFI NICULINA - membru

REFERAT

Subsemnata Jalbă Vasilica, având funcţia de contabil în cadrul Primăriei Valea
Nucarilor, supun spre aprobare Consiliului Local Valea Nucarilor, jud. Tulcea,
rectificarea bugetului local pe anul 2012, în conformitate cu: Decizia Directiei Generale a
Finantelor Publice a judetului Tulcea nr. 391 / 19.11.2012; 392 / 19.11.2012; 395 /
20.11.2012, Adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Tulcea nr.80469 /
21.11.2012, in conformitate cu prevederile OUG nr. 61 / 2012, prevederile Legii nr. 215 /
2001 a administratiei publice locale republicate cu modificarile si completarile ulterioare
precum si prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificarile
si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
o Aprobarea veniturilor si cheltuielilor bugetului local general pe anul 2012
conform Anexei nr. 1;
o Aprobarea sectiunii de functionare in cadrul bugetului local pe anul 2012,
conform Anexei nr. 2;
o Aprobarea sectiunii de dezvoltare in cadrul bugetului local pe anul 2012, conform
Anexei nr. 3;
o Aprobarea listelor de investitii in cadrul bugetului local pe anul 2012, conform
Anexei nr. 4;
o Aprobarea utilizarii disponibilului excedentului bugetului local din anii
precedenti, conform Anexei nr. 5;

ANEXA NR. 1 – BUGETUL LOCAL GENERAL PE ANUL 2012
VENITURI
- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare din patrimonial personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de
la persoane fizice
Impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti, din care pentru :
- Finantarea cheltuielilor de personal din institutiile
de invatamant preuniversitar de stat
- Finantarea cheltuielilor cu formarea continua si
evaluarea personalului, cheltuielile cu evaluarea
periodica interna a elevilor, cheltuielile materiale si
pentru servicii, precum si cheltuielile pentru
intretinerea curenta
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea untilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
Alte impozite si taxe fiscale
Venituri din proprietate
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise
Amenzi, penalitati, confiscari
Diverse venituri
Subventii primite din Fondul de Interventie
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea
sanatatii
TOTAL

COD

TOTAL AN

03.02.18

15,00

04.02
05.02

670,00
1,00

07.02
11.02.02

425,00
1112,00

849,00
87,00

11.02.06

723,00

16.02

65,00

18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
42.02.28
42.02.34

65,00
441,00
1,00
2,00
9,00
45,00
10,00
8,00

42.02.41

26,00
3618,00

CHELTUIELI

- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR

Autoritati publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Ordine publica si siguranta nationala
Invatamant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Asigurari si asistenta sociala
Locuinte, servicii si dezvoltare
Protectia mediului
Actiuni generale economice, comerciale si de munca
Transporturi
Alte actiuni
TOTAL

COD

TOTAL AN

51.02
54.02
61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
80.02
84.02
87.02

1818.48
151,00
10,00
1121,00
138,00
168,00
558,00
280,00
5,00
10,00
348,00
67,00
4674.48

ANEXA NR. 2 – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PE ANUL 2012
VENITURI
- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare din patrimonial personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de
la persoane fizice
Impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti, din care pentru :
Finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de
invatamant preuniversitar de stat
- Finantarea cheltuielilor cu formarea continua si
evaluarea personalului, cheltuielile cu evaluarea
periodica interna a elevilor, cheltuielile materiale si
pentru servicii, precum si cheltuielile pentru intretinerea
curenta
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea untilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
Alte impozite si taxe fiscale
Venituri din proprietate
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise
Amenzi, penalitati, confiscari
Diverse venituri
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Subventii primite din Fondul de Interventie
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
TOTAL

COD

TOTAL AN

03.02.18

15,00

04.02
05.02

670,00
1,00

07.02
11.02.02

425,00
1112,00

849,00
87,00

11.02.06

723,00

16.02

65,00

18.02
30.02
33.02
34.02
35.02
36.02
37.02
42.02.28
42.02.34

65,00
441,00
1,00
2,00
9,00
45,00
-703,00
10,00
8,00

42.02.41

26,00
2915,00

CHELTUIELI
- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR
Autoritati publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Ordine publica si siguranta nationala
Invatamant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Asigurari si asistenta sociala
Locuinte, servicii si dezvoltare
Protectia mediului
Actiuni generale economice, comerciale si de munca
Transporturi
Alte actiuni
TOTAL

COD

TOTAL AN

51.02
54.02
61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
80.02
84.02
87.02

660,00
151,00
10,00
1041,00
26,00
157,00
558,00
180,00
5,00
10,00
50,00
67,00
2915,00

ANEXA NR. 3 – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PE ANUL 2012
VENITURI
- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
TOTAL

COD

TOTAL AN

37.02

703,00
703,00

CHELTUIELI

- mii lei –
DENUMIRE INDICATOR

Autoritati publice si actiuni externe
Invatamant
Sanatate

COD

TOTAL AN

51.02
65.02
66.02

1158,48
80,00
112,00

Cultura, recreere si religie
Locuinte, servicii si dezvoltare
Transporturi
TOTAL

67.02
70.02
84.02

11,00
100,00
298,00
1759.48

ANEXA NR. 4 – LISTE DE INVESTITII PE ANUL 2012
Pentru anul 2012 s-au propus a se realiza urmatoarele obiective de investitii de la
bugetul local :
-

la capitolul 51.02 (‘’AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE’’) suma
de 1158,48 mii lei pentru:
- 102,00 mii lei pentru dotari independente primarie (8,00 mii lei generator electric, 7,00 mii lei – stabilizator tensiune, 12,00 mii lei
– copiator xerox, 4,00 mii lei – calculator si imprimanta, 3,00 mii
lei laptop, 68,00 mii lei - achizitionarea unui autoturism prin
programul Rabla) ;
- 1056,48 mii lei pentru constructie sediu nou Primarie Valea
Nucarilor

-

la capitolul 65.02 (‘’INVATAMANT’’) suma de 80,00 mii lei din care :
- 70,00 mii lei pentru racorduri utilitati Gradinita noua Valea
Nucarilor.
- 10,00 mii lei pentru dotari independente scoli (camere de
supraveghere video)
- la capitolul 66.02 (Sanatate) suma de 112,00 mii lei pentru :
- 112 mii lei - finalizare constructie dispensar sat Agighiol
- la capitolul 67.02 (Cultura, recreere si religie) suma de 11 mii lei pentru :
- 5,5 mii lei pentru SF+DTAC+PT Amenajarea loc de joaca copii

Valea Nucarilor
- 5,5 mii lei pentru SF+DTAC+PT Amenajarea loc de joaca copii
Iazurile
-

la capitolul 70.02 (‘’LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA’’)
suma de 100,00 mii lei pentru :
- 100,00 mii lei pentru dotari independente gospodarire locala

(containere colectare gunoi)

- la capitolul 84.02 (‘’TRANSPORTURI’’) suma de 298,00 mii lei pentru :
- 100,00 mii lei pentru constructie pod traversare derea sat
Agighiol
- 198,00 mii lei pentru Reabilitarea strazi com. Valea Nucarilor,
jud. Tulcea
Propunem pentru serbarea de Mos Craciun alocarea sumei de 12,00 mii lei pentru
toti copiii din Comuna Valea Nucarilor

ANEXA NR. 5 UTILIZAREA EXCEDENTULUI DIN ANUL ANTERIOR CA SURSA
DE FINANTARE A CHELTUIELILOR – SECTIUNEA DE DEZVOLATRE
Potivit art. 58 din Legea 273 / 2006 a Finantelor Publice Locale cu modificarile si
completarile ulterioare se propune utilizarea sumei de 1056,48 mii lei, suma alocata la
capitolul 51.02 Autoritati publice locale pentru ‘’Constructie sediu nou primarie
Valea Nucarilor’’

ÎNTOCMIT,
JALBĂ VASILICA

