ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
LOCALITATEA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.6 din 31.03.2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009
În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
Având în vedere prevederile Legii nr.18/2009 privind Bugetul de stat pe anul 2009;
Văzând repartiţia stabilită de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin prin Hotărârea nr.20/18.03.2009 a sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Caraş-Severin în vederea definitivării bugetelor locale pe anul
2009;
Având în vedere Decizia nr.106/02.03.2009 a D.G.F.P. Caraş-Severin;
Mai văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2009 făcută de către primarul comunei Naidăş;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară, în temeiul art.36 alin.4 lit.a), art.45 alin.1 şi
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al comunei Naidăş în sumă totală de 1.596,15
mii lei.
Art.2. – Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din
venituri proprii pe anul 2009 în sumă totală de 110 mii lei.
Art.3. – Aprobarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009 (fond de rulment)
în sumă totală de 0,10 mii lei.
Art.4. – Repartizarea pe capitole de venituri se face astfel:
Venituri proprii 446,15 mii lei;
Sume defalcate din T.V.A. pentru cheltuieli descentralizate la comune, oraşe, municipii, total –
cap.11.02.02 – suma 550 mii lei, din care:
- cheltuieli de personal din învăţământ: 421 mii lei;
- burse şcolare: 5 mii lei;
- drepturi asistenţi personali al persoanelor cu handicap: 60 mii lei;
- ajutor social: 64 mii lei;
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrare, total – cap.11.02.06 – suma 211 mii lei, din care:
- alocate de D.G.F.P. – suma de 31 mii lei;
- alocate de C.J. pentru cofinanţarea proiectelor de infrastructură – suma de 180 mii lei
Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit pentru echilibrare, total – cap.04.02.04 – suma de 273 mii
lei, din care:
- alocate de D.G.F.P. – suma de 23 mii lei;
- alocate de C.J. pentru cofinanţarea proiectelor de infrastructură – suma de 250 mii lei
Subvenţii de la bugetul de stat – total – cap.42.02 – suma de 91 mii lei , din care:
- sprijin financiar pentru constituirea familiei – cap.42.02.33 – suma de 8 mii lei;
- subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri – cap.42.02.34 – suma de 80 mii lei;
- subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi – cap.42.02.36 – suma de 3 mii lei;
Subvenţii de la alte administraţii – total – cap.43.02. – suma de 25 mii lei, din care:
- subvenţii de la bugetul pentru şomaj – cap.43.02.04 – suma de 25 mii lei.
Art.5. – Repartizarea pe capitole de cheltuieli se face astfel:
Autorităţi publice – cap.51.02 – 641,15 mii lei, din care:

- la cap.51.02.10 – cheltuieli de personal din autorităţi publice: 400 mii lei;
- la cap.51.02.20 – bunuri şi servicii din autorităţi publice: 227,30 mii lei;
- la cap.51.02.70 – cheltuieli de capital: 13,85 mii lei, din care:
- la cap.51.02.71 – active nefinanciare: 13,85 mii lei.
Transferuri cu caracter general – cap.56.02 – 5 mii lei, din care:
- cap.56.02.51 – transferuri din bugetul oocal către bugetul de sănătate pentru beneficiarii de ajutor
social – 5 mii lei;
Ordine publică şi siguranţă naţională (P.S.I.) – cap.61.02. – suma de 2 mii lei, din care:
- la cap.61.02.20 – bunuri şi servicii din ordine publică şi siguranţă naţională:2 mii lei;
Învăţământ – cap.65.02 – suma de 499 mii lei, din care:
- la cap.65.02.10 - cheltuieli de personal din învăţământ: 421 mii lei;
- la cap.65.02.20 – bunuri şi servicii din învăţământ: 30 mii lei;
- la cap.65.02.59.01 – burse şcolare: 5 mii lei;
- la cap.65.02.70 – cheltuieli de capital: 43 mii lei, din care:
- la cap.65.02.71 – active nefinanciare: 43 mii lei.
Cultură, recreere şi religie – cap.67.02 – 35 mii lei, din care:
- la cap.67.02.10 – cheltuieli de personal din cultură, recreere şi religii: 15 mii lei;
- la cap.67.02.20 – bunuri şi servicii din cultură: 20 mii lei;
Asigurări şi asistenţă socială – cap.68.02 – 215 mii lei, din care:
- la cap.68.02.10 – cheltuieli de personal din asigurări şi asistenţă socială: 60 mii lei;
- la cap.68.02.57.02.01 – ajutoare sociale: 155 mii lei, din care:
- ajutor social Legea 416/2001: 64 mii lei;
- sprijin financiar pentru constituirea familiei: 8 mii lei.
- ajutor pentru încălzirea locuinţei: 80 mii lei;
- trusou nou-născuţi: 3 mii lei.
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică -cap.70.02 – 194 mii lei, din care:
- la cap.70.02.10 – cheltuieli de personal (angajaţi Legea nr.76/2002): 25 mii lei;
- la cap.70.02.20 – bunuri şi servicii: 40 mii lei;
- la cap.70.02.70 – cheltuieli de capital (alimentare cu apă): 129 mii lei;
- la cap.70.02.71 – active nefinanciare: 129 mii lei.
Protecţia Mediului –cap.74.02 – 5 mii lei, din care:
- la cap.74.02.20 – bunuri şi servicii: 5 mii lei;
Art.6. – Suma prevăzută la art.2 din prezenta hotărâre va fi repartizată astfel:
- la cap.83.15.03 – agricultură şi silvicultură suma de: 53 mii lei;
- la cap.87.15.50 – alte acţiuni suma de: 57 mii lei.
Art.7. – Suma prevăzută la art.3 din prezenta hotărâre va fi repartizată astfel:
- la cap.70.11 – locuinţe, servicii şi dezvoltare suma de: 0,10 mii lei din care:
- la cap.70.11.70 – cheltuieli de capital: suma 0,10 lei;
- la cap.70.11.71 – active nefinanciare: suma de 0,10 mii lei.

Art.8. – Prezenta hotărâre , se comunică conform art.1207 din Legea nr.215 privind administraţia
publică locală, completată prin O.U.G. nr.74/2001, la:
- Oficiul Prefectural Oraviţa
- Primarul comunei Naidăş;
- Serviciul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
- Trezoreria Oraviţa;
- Direcţia de Trezorerie Caraş-Severin.
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