
 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

                                                  H O T A R A R E 

 

 

privind aprobarea bugetului local al  

Primariei comunei Pietroasele pe anul 2016 

 

 Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 Avand in vedere: 

 

-expunerea de motive initiata de Primarul comunei, inregistrata la 

nr.105/13.01.2016; 

-referatul compartimentului contabil inregistrat la nr.104/13.01.2016; 

-prevederile Legii 339/2015, legea bugetului de stat pe anul 2016; 

-prevederile Legii nr.273/2006 cu privire la finantele publice locale, 

completata si modificata, actualizata; 

- adresele AJFP Buzau nr.48000,48018 si 48165/30.12.2015, de transmitere 

a unor sume defalcate pentru echilibrarea bugetului local si pentru finantarea unor 

cheltuieli descentralizate la nivelul comunei – invatamant si asistenta sociala; 

-adresa AJFP Buzau nr.7740/20.01.2016, privind repartizarea pe trimester a 

sumelor si cotelor defalcate din umele venituri ale bugetului de stat; 

-prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia  publica 

locala, republicata, 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Primariei comunei 

Pietroasele, sectiunile de functionare si dezvoltare, conform anexei care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 



Art.2 Se aproba un imprumut din excedentul bugetului local acumulat in 

anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in suma de 

230 mii lei.  

Art.3 Se aproba lista de investitii pentru proiectele inscrise in bugetul local 

la sectiunea de dezvoltare. 

Art.4 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si 

persoanelor interesate. 

 

Presedinte de sedinta, 

 

Balaceanu Liliana Daniela                                                                                         

                                                                                        contrasemneaza, 

                                                                                 secretar, 

                                                                                                     Matache Aurelia 

 

 

Nr.2                                                                                                  

Data:28.01.2016                                                                                            

 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. 13 de  voturi pentru,- voturi 

impotriva,- abtineri,-  absenti. 

 

                                                                                                   

 

 

 

 
 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           



 

 

                                                                    Anexa la Hotararea nr.2/ 28.01.2016 

Buget Local  

 Sectiunea de functionare 
 

                                                                                                                                                              MII LEI 

VENITURI  TOTAL                                                                                        3429  din care: 
Cap.03 – Impozit pe venit                                                                                                                      10 

Sub.cap.03.18-impozit pe venit din transferuri imobiliare                                                                      10 

 

Cap.04 -Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                                    796 

Sub.cap.04.01-Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                           442                                                                                                                      

Sub.cap. 04.04- Sume alocate din cotele defalcate  pentru echilibrarea  

Bugetelor locale,din care 81 mii ptr. proiecte                                                                                       435 

 

 

Cap.07 Impozite si taxe pe proprietate                                                                                             294  

Sub.cap.07.01 – impozite si taxe pe cladiri – din care:                                                                           92 

      -07.01.01-impozite si taxe pe cladiri pers. Fizice                                                                              47 

      -07.01.02 -impozite si t xe pe cladiri pers. Juridice                                                                           45 

Sub.cap.07.02-impozite si taxe pe teren – din care:                                                                              192 

       -07.02.01impozite si taxe pe teren pers. Fizice                                                                                80 

       -07.02.02-impozite si taxe pe teren pers. Juridice                                                                              2 

       -07.02.03-impozit pe teren extravilan                                                                                            110 

Sub.cap.07.03 – taxa judiciara de timbru                                                                                                10 

Cap.11  Sume defalcate din TVA                                                                                                     1743 

Sub.cap. 11.02  Sume din TVA pentru sustinerea unor cheltuieli descentralizate 

 la nivelul comunei                                                                                                                              1462 

Sub.cap.11.06 Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea bugetului 

 local din care 70 mii ptr. proiecte                                                                                                        351 

Cap.16 – taxa pentru utilizarea bunurilor                                                                                          89 

Sub.cap.16.02-impozite  pe mijloace de transport, din care:                                                                 88    

                   -16.02.01-impozite pe mijloace de transport pers. fizice                                                    56 

                   -16.02.02-impozite sit axe pe mijloace de transport pers. juridice                                    32 

Sub.cap.16.03-taxe si tarife ptr eliberarea autorizatiei de functionare                                                   1                                                  

Cap.18 Alte impozite si taxe fiscale                                                                                                      49 

Sub.cap.18.50-Alte impozite si taxe fiscale                                                                                             49 

Cap.30-Venituri din proprietate                                                                                                           46 

Sub.cap.30.05.30-Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                            46 

Cap.33 – venituri din prestari servicii si alte activitati                                                                     142 

Sub.cap. 33.08 – venituri din prestari servicii                                                                                        142 

Cap.35 Amenzi, penalitati, confiscari                                                                                                   31 

Sub.cap.35.01.02-Venituri din amenzi si alte sanctiuni legale                                                                 31 

Cap.42 Subventii de la bugetul de stat                                                                                                  78 

Sub.cap.42.34-subventiipentru acordare ajutor incalzire locuinte                                                          49 

Sub.cap.42.41-subventii de la bugetul statului pentru finantarea sanatatii                                           29 

 

CHELTUIELI TOTAL                                                                               3429 din care: 
Cap.51 Autoritati publice si actiuni externe                                                                                           789 

       -titlul 10-cheltuieli de personal                                                                                                             580 

       -titlul 20-bunuri si servicii                                                                                                                    179 

       -titlul 59-alte cheltuieli                                                                                                                           30 



Cap.54-alte autoritati publice si actiuni ori servicii publice generale                                                     65 

 Titlul 10-cheltuieli de personal                                                                                                         50 

 Titlul 20- bunuri si servicii                                                                                                               15 

Cap.61-Ordine publica si siguranta nationala                                                                                            50 

Sub.cap.61.05-Protectie civila si PSI, din care                                                                                                50 

           -titlul 20-bunuri si servicii                                                                                                                    50 

Cap.65 – invatamant                                                                                                                                  1082 

 Titlul 10-cheltuieli de personal                                                                                                         925 

 Titlul 20- bunuri si servicii                                                                                                               157 

  Din care:107 din TVA 

                                               39 din bugetul local 

Cap.66 – sanatate                                                                                                                                             29 

Sub.cap.66.08 – serv. de sanatate publica                                                                                                          29 

Cap.67 Cultura religie, sport                                                                                                                           95 

Sub.cap.67.02.03 – Camine Culturale                                                                                                                15 

 Titlul 20-bunuri si servicii                                                                                                                  15 

Sub.cap.67.50-Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei                                                                80 

          -titlul 20 – bunuri si servicii                                                                                                                     70 

          -titlul 40 – subventii ptr. active sportive                                                                                                   10                              

Cap.68 Asigurare si asistenta sociala                                                                                                            525 

Sub.cap.68.05.02-Asistenta sociala in caz de invaliditate                                                                                457 

          -titlul 10-cheltuieli de personal                                                                                                               213 

          -titlul 57-indemnizatii persoane cu handicap                                                                                          244 

Sub.cap.68.10-Ajutoare sociale pentru locuinte (incalzire), din care:                                                               63 

                 -incalzire pentru populatie                                                                                                                  49 

                -incalzire pentru beneficiarii Legii nr.416/2001                                                                                  14  

Sub.cap68.50.50 alte cheltuiekli in dom.asist soc.                                                                                                5 

 Titlul 57 –ajut soc.                                                                                                                                   5 

Cap.70 Servicii si dezvoltare publica                                                                                                              325 

Sub.cap.70.06-iluminat public si electrificare                                                                                                    140 

           -titlul 20-bunuri si servicii                                                                                                                       140 

Sub.cap.70.50-Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale                               185 

            -titlul 20-bunuri si servicii, din care                                                                                                        185 

  

Cap.74. Protectia mediului                                                                                                                               324 

Sub.cap.74.05.01-salubritate                                                                                                                               324 

            -titlul 20-bunuri si servicii                                                                                                                       294 

 -titlul 59 – alte cheltuieli                                                                                                                         30 

Cap.84 Transport si comunicatii                                                                                                                      145    

Sub.cap.84.03.01-drumuri si poduri                                                                                                                     145  

             -titlul 20-bunuri si servicii, din care:                                                                                                       145 

 

Sectiunea de dezvoltare 
                                                                                                                                                             MII LEI 

VENITURI  TOTAL                                                                                            230  din care: 
Cap.40 – incasari din finantarea  imprumuturilor                                                                          230                                                                                                    

Sub.cap.40.14- sume din excedentul bugetului local pentru finantarea  

cheltuielior sectiunii de dezvoltare                                                                                                        230      

                                    

CHELTUIELI TOTAL                                                                                            230 din care 
   

Cap.84 – Transporturi si comunicatii                                                                       230 

Sub.cap.84.03.01 – Drumuri si poduri                                                                         230 

 -titlul 71 – cheltuieli de capital                                                                        230 


