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CONSILIUL LOCAL PESCEANA

H O T Ă R A R E A  Nr. 15.

PRIVITOR LA -Aprobarea bugetului local pe anul 2015.

Consiliul local Pesceanajudetul Valcea,intrunit in şedinţa ordinară la data de 
11.02.2015 ,1a care participa un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in 
funcţie.

Văzând că prin Hotărârea nr. 1 / 30.01.2015 domnul consilier Popa Eugen-Alin a 
fost ales preşedinte de şedinţa pe o perioadă de 3 luni (ianuarie,februarie şi martie 
2015).

Având în vedere adresele VL 10893 din 20.01.2015 şi VL 17222 din 27.01.2015 ale 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea.

Luând in dezbatere:
-referatul compartimentului de contabilitate din cadrul Primăriei Pesceana,inregistrat 

la nr.310 din 31.01.2015,prin care se propune “aprobarea bugetului local pe anul 2015”.
-raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, înregistrat 

lanr. 371 din 11.02.2015 .
Tinand seama de Raportul de avizare a proiectului de hotărâre privind legalitatea, 

întocmit de secretarul comunei Pesceana,inregistrat la nr.372 din 11.02.2015.
In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea bugetului de stat pe anul 2015, 

nr. 186 /2014 ; art. 8. alin.(7) din H.G.nr. 14/2015 şi adresei Ministerului Finanţelor Publice 
nr.415150/2015 privind aprobarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat allocate la nivelul judeţului Vâlcea pe anul 2015.

In temeiul art.45 alin.(l), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica 
locala,republicată,cu un număr de 11 voturi”pentru”,adopta urmatoarea :

H O T A R A R E :

Art.l.- Se aprobă bugetului local pe anul 2015,după cum urmează:
-lei-

L VENITURI
LCote şi sume defalcate din impozit pe venit,din care : 328.000

-sume defalcate impozitul pe venit din cota de 18,5 % 274.000
-cote din impozitul pe venit 54.000

2.Impozite şi taxe pe proprietate ,din care: 134.695
-impozit clădiri persoane fizice 39.900
-impozit clădiri persoane juridice 400
-impozit teren persoane fizice 38.300
-impozite şi taxe teren extravilan 56.095
-taxe judiciare de timbru O
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3. Impozite şi taxe bunuri şi servicii,din care : 1.688.810
-sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 665.000

descentralizate(învăţământ + handicapaţi)
-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 1.023.810

- 2-

4.Taxe pentru autorizarea bunurilor şi a serviciilor,din care : 44.596
-impozit pe mijloacele de transport persoane fizice 15.873
-impozite pe mijloacele de transport persoane juridice 14.403
- taxe pentru eliberare licenţe şi autorizaţii O
-alte impozite şi taxe 14.095
-alte taxe pe utilizarea bunurilor 225

5.Venituri nefiscale,din care 29.832

-venituri din concesionări şi închirieri 5.485
-venituri din prestări servicii 15.289
-venituri din amenzi 7.271
-taxe extrajudiciare de timbru 92
-alte venituri 1.695

6. Subvenţii total 52.340

-subvenţii ajutor încălzire 33.040
-subvenţii sănătate 19.300

7. Excedentul anului 2014 2.454.417

TOTAL VENITURI 2015 4.732.690

Repartiţia în buget pe cheltuieli este următoarea :

CAP.51.02.-Autorităţi publice,din care : 1. 057.781
A-Cheltuieli personal 326.000
B-Cheltuieli materiale,din care : 731.780
-furnituri birou 25.500
-materiale curăţenie 4.600
-încălzit şi iluminat 31.000
-carburanţi şi lubrefianţi 23.050
-piese schimb 5.000
-poştă,radio TV,calculatoare,internet 17.500
-prestări servicii 250.000
-deplasări 15.000
-pregătire profesională 24.000
-alte bunuri şi servicii pt.întreţinere şi funcţionare 255.247
-expertize 5.000
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-cheltuieli hotărâri judecătoreşti conf.sent.942/2014 6.200
-cheltuieli de judecată 200
-reparaţii 67.684
-protecţia muncii 1.800

CAP.55.01. -Transferuri 9.600
Alin. 55.01.42 (asociaţia de dezvoltare intercomunitară) 9.600

CAP.61.02. Ordine publică,siguranţă ,din care 32.500
-dezăpezire şi incendii 10.000
-cursuri perfecţionare 500
-echipamente 1.000
-alte cheltuieli 16.000
-expertize 5.000

CAP.65.02.4nvăţământ,total-din care: 552.000
A-Cheltuieli personal 351.000
B-Hotărâri judecătoreşti 118.000
C-Cheltuieli materiale,din care 83.(MM)
-furnituri birou 1.000
-materiale curăţenie 1.500
-încălzit şi iluminat 25.500
-internet,telefon 2.000
-materiale şi prestări servicii 3.000
-deplasări /delegări 2.500
-decontări transport profesori 4.000
-burse(transfer.) 9.000
-alte bunuri şi servicii pentru funcţionare 13.500
-cadouri de crăciun copii 8.000
-cheltuieli de capital consultanţă ATI 950

D- reparaţii şcoală 13.500

CAP.66.02. Sănătate 34300
-cheltuieli personal 19.300
- cheltuieli de capital reparaţii acoperiş Dispensar 15 .000

CAP.67.02.-Cultură,total-din care: 47.700
A-Cheltuieli de personal 20.700
-internet 1.500
-furnituri 1.000
-materiale curăţenie 500
B-Sport 6.000
C-Editare carte 2.000
D-Achiziţionare cărţi 1.000
E-Reparaţii stadion 15.000
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CAP.68.02.-Asistenţă socială 195.440
-cheltuieli personal asistenţi personali handicapaţi . 68.400
-indemnizaţii handicapaţi 90.000
-alte ajutoare (încălzire cu lenme) 27.540
-încălzire cu lemne Legea 416/2001 9.500

CAP.70.02.-Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică 158.000
-cheltuieli de personal 44.600
-iluminat public 13.000
-alte cheltuieli (înlocuire lămpi, camere de luat vederi) 80.000
-cheltuieli de capital(proiect,sf.alim.apă) 15.000
-alte cheltuieli (alim.apă) 5.400

CAP.84.02.-Drumuri şi poduri 2.644.420
-cheltuieli de capital (continuare asfaltare Negraia) 50.000
-modernizare drum de interres local Lupoaia şi Ursoaia 37.420 
-cheltuieli de capital constructie 2 poduri DC 92 Ursoaia 2.206.000 
-consolidare drum Lupoaia 231.000
-cheltuieli-pietruire reparaţii poduri şi podeţe 120.000

TOTAL CHELTUIELI 2015 4.732.690

Menţionăm că se va folosi suma de 2.454.417 lei din excedentul anului 2014 
pentru următoarele investiţii:

-construcţie 2 poduri DC 92 ,km. 0+542 şi km.0+840 , sat Ursoaia ,comuna 
Pesceana în sumă de 2.206.000 lei (cap.84.02.71, alin.71.01.01 )

• -modernizare drum de interes local în comuna Pesceana în sumă de 17.417 lei 
(cap.84.02.71. alin.71.01.01)

-lucrări de consolidare mal pe partea DC 96 A , în punctele ‘La Creveniceanu’ 
şi ‘La Antonie’ în sumă de 231.000 lei (cap.84.02.71. alin.71.01.01)

Art.2.-Primarul Comunei Pesceana,va lua masuri pentru ducerea la Îndeplinire a 
prezentei hotarari ,informand Consiliul local asupra modului de îndeplinire.

Art.3.-Prezenta hotarare se va comunica de către secretarul comunei Pesceana 
Institutiei Prefectului-Judeţul Valcea, Consiliului Judeţean Valcea şi E>irecţiei Generale a 
Finanţelor Publice Vâlcea,in vederea exercitării cu privire la legalitate.

PREŞED 
POPA

DE ŞEDINŢĂ, 
UGEN

PESCEANA 11.02.2015
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