ROMÂNIA
JUDEğUL CARAù-SEVERIN
COMUNA NAIDĂù
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
nr.5 din 30.01.2007 privind aprobarea bugetului de venituri úi cheltuieli pe anul 2007

În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanĠele publice locale
Având în vedere prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2007;
Văzând repartiĠia stabilită de către Consiliul JudeĠean Caraú-Severin prin Hotărârea
nr.3//16.01.2006 a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat úi a cotei de 22% din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraúelor úi municipiilor din judeĠul
Caraú-Severin în vederea definitivării bugetelor locale pe anul 2007;
Având în vedere Decizia nr.12/2007 a D.G.F.P. Caraú-Severin;
Mai văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri
úi cheltuieli pe anul 2007 făcută de către primarul comunei Naidăú;
În temeiul art.38 alin.4 lit a) din Legea nr.215/2001 privind administraĠia publică locală,
modificată úi completată ulterior;
Consiliul Local al comunei Naidăú întrunit în úedinĠa ordinară de lucru
HOTĂRĂùTE:
Art.1. – Aprobarea bugetului de venituri úi cheltuieli pe anul 2007 al comunei Naidăú în sumă
totală de 1.183,23 mii lei.
Art.2. – Aprobarea bugetului de venituri úi cheltuieli a instituĠiilor publice úi activităĠilor finanĠate
integral din venituri proprii pe anul 2007 în sumă totală de 85 mii lei.
Art.3. – Repartizarea pe capitole de venituri úi cheltuieli se face astfel:
Venituri proprii 292,50 mii lei;
Sume defalcate din T.V.A. pentru cheltuieli descentralizate la comune, oraúe, municipii,
total – cap.11.02.02 – suma 462,73 mii lei, din care:
- cheltuieli de personal din învăĠământ: 287,93 mii lei;
- burse úcolare: 3,04 mii lei;
- drepturi asistenĠi personali al persoanelor cu handicap: 30,60 mii lei;
- ajutor social: 141,16 mii lei;
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrare, total – cap.11.02.06 – suma 176 mii lei, din care:
- alocate de D.G.F.P. – suma de 76 mii lei;
- alocate de C.J. pentru cofinanĠarea proiectelor de infrastructură – suma de 100 mii lei
Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit pentru echilibrare, total – cap.04.02.04 –
suma de 133 mii lei, din care:
- alocate de D.G.F.P. – suma de 33 mii lei;
- alocate de C.J. pentru cofinanĠarea proiectelor de infrastructură – suma de 100 mii lei
SubvenĠii de la bugetul de stat – total – cap.4202 – suma de 49 mii lei , din care:
- sprijin financiar pentru constituirea familiei – cap.42.02.33 – suma de 7 mii lei;
- subvenĠii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinĠei cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri – cap.42.02.34 – suma de 42 mii lei;
SubvenĠii de la alte administraĠii – total – cap.43.02. – suma de 70 mii lei, din care:
- subvenĠii de la bugetul pentru úomaj – cap.43.02.04 – suma de 70 mii lei.
Repartizarea pe capitole de cheltuieli se face astfel:
AutorităĠi publice – cap.51.02 – 420,50 mii lei, din care:
- la cap.51.02.10 – cheltuieli de personal din autorităĠi publice: 307,50 mii lei;
- la cap.51.02.20 – bunuri úi servicii din autorităĠi publice: 98 mii lei;
- la cap.51.02.70 – cheltuieli de capital: 15 mii lei.
Ordine publică úi siguranĠă naĠională (P.S.I.) – cap.61.02. – suma de 1 mii lei, din care:

- la cap.61.02.20 – bunuri úi servicii din ordine publică úi siguranĠă naĠională:1 mii lei;
ÎnvăĠământ – cap.65.02 – suma de 365,97 mii lei, din care:
- la cap.65.02.10 - cheltuieli de personal din învăĠământ: 287,93 mii lei;
- la cap.65.02.20 – bunuri úi servicii din învăĠământ: 20 mii lei;
- la cap.65.02.59.01 – burse úcolare: 3,04 mii lei;
- la cap.65.02.70 – cheltuieli de capital: 55 mii lei.
Cultură, recreere úi religie – cap.67.02 – 21 mii lei, din care:
- la cap.67.02.10 – cheltuieli de personal din cultură, recreere úi religii: 10 mii lei;
- la cap.67.02.20 – bunuri úi servicii din cultură: 11 mii lei;
Asigurări úi asistenĠă socială – cap.68.02 – 220,76 mii lei, din care:
- la cap.68.02.10 – cheltuieli de personal din asigurări úi asistenĠă socială: 30,60 mii lei;
- la cap.68.02.57.02.01 – ajutoare sociale: 190,16 mii lei, din care:
- ajutor social Legea 416/2001: 141,16 mii lei;
- sprijin financiar pentru constituirea familiei: 7 mii lei.
- ajutor pentru încălzirea locuinĠei: 42 mii lei.
LocuinĠe, servicii úi dezvoltare publică -cap.70.02 – 120 mii lei, din care:
- la cap.70.02.10 – cheltuieli de personal (angajaĠi Legea nr.76/2002): 70 mii lei;
- la cap.70.02.20 – bunuri úi servicii: 20 mii lei;
- la cap.70.02.70 – cheltuieli de capital (alimentare cu apă): 30 mii lei;
ProtecĠia Mediului –cap.74.02 – 4 mii lei, din care:
- la cap.74.02.20 – bunuri úi servicii: 4 mii lei;
Transporturi: cap.84.02 – 30 mii lei, din care:
- la cap.84.02.70 – cheltuieli de capital (podul peste râul Nera): 30 mii lei;
Art.4. – Suma prevăzută la art.2 din prezenta hotărâre va fi repartizată astfel:
- la cap.83.15.03 – agricultură úi silvicultură suma de: 30 mii lei;
- la cap.87.15.50 – alte acĠiuni suma de: 55 mii lei.
Art.5. – Prezenta hotărâre , se comunică conform art.1207 din Legea nr.215 privind administraĠia
publică locală, completată prin O.U.G. nr.74/2001, la:
- Oficiul Prefectural OraviĠa
- Primarul comunei Naidăú;
- Serviciul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăú;
- Trezoreria OraviĠa;
- DirecĠia de Trezorerie Caraú-Severin.
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