
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BELCEŞTI 

JUDETUL IAŞI  

 

 

                                                          HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului comunei Belceşti pentru anul 2012 

 
Consiliul local al comunei Belceşti, judeţul Iaşi; 

Având în vedere referatul întocmit de către Cojocarul Stelică, referent în cadrul 

compartimentului financiar contabil, înregistrat cu nr.801/31.01.20121 

Având în vedere nota de fundamentare nr.829/31.01.2012, a primarului  comunei Belceşti; 

            Având în vedere art. 50 din legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu 

modificarile si complectarile  ulterioarre; 

      Având în vedere prevederile legii  bugetului de stat pentru anul 2012; 

      Având in vedere continutul adresei 826/19.01.2012 a Directiei Generale a Finanantelor 

Pubice a judetului Iasi; 

     Având in vedere adresa nr.686/20.01.2012 a Consilului Judetean Iasi; 

     Tinând cont de Hotararea Consiliului Local Belcesti nr. 13/31.05.2011, privind nivelul 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012. 

           Având în vedere Legea nr.571/2003 a Codului de procedură fiscală cu modificările ulterioare; 

           Având în vedere prevederile  art. 36 alin. 4, lit. „a”din Legea 215/2001,republicată, privind 

administraţia publică locală; 

In temeiul art. 45, alin. 2, lit „c”, din acelaşi act normativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Consiliul local al comunei Belceşti aprobă bugetul comunei Belceşti pentru anul 2012, 

după cum urmează: 

       

              TOTAL “VENITURI”                                                                    8 764 002 
 Din care ; 

               1. – cote si sume defalcate din impozitul pe venit, cont – 04.02      1 232 000 

               2. – sume defalcate din TVA pentru programul  - lapte corn si 

                      mere in scoli,  cont 11.02.01                                                         417 000   

               3. – sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate  

                      privind invatamantul si asistenta sociala,cont 11.02.02             5 975 000     

               4. – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugete locale 

                                                                                       cont 11.02.06                694 000    

               5. – subventii de la bugetul de stat  pentru asistenti comunitari 

                                                                                       cont 42.02.41                  60 192 

               6. – venituri proprii  - total                                                                   385 810   

 

             TOTAL “ CHELTUIELI”                                                               8 764 002  
Din care  ; 

               1.- Administratie                   - total     cont 51.02.                               772 808  

                                - salarii                                                                                526 808 

                                - bunuri si servicii                                                               186 000 

                                - investitii                                                                              60 000 

               2.- P.S.I.                                - total     cont 61.02                                140 000    

                                - salarii                                                                                120 000 

                                - bunuri si servicii                                                                 20 000 

                                                             

 

 

 



               3. – Invatamant                     - total    cont 65.02                              6 181 000   

                                - salarii                                                                             5 217 000 

                                - transport                                                                              84 000 

                                - hotarari judecatoresti                                                          59 000 

                                - bunuri si sevicii                                                                 404 000 

                                - corn si lapte                                                                       417 000 

              4. – Sanatate                           - total   cont 66.02                                    64 192   

                                - salarii                                                                                  60 192  

                                - bunuri si servicii                                                                   4 000 

 

              5. – Biblioteca                         - total  cont 67.02                                    52 000   

                                 - salarii                                                                                 22 000  

                                 - bunuri si servicii                                                                30 000  

              6. – Asistenta sociala               - total  cont 68.02.                                493 000  

                                  - salarii                                                                              409 000 

                                  - indemnizatii                                                                      64 000 

                                  - aj. incalzire                                                                        20 000   

              7. – Gospodarie                        - total  cont 70.02                                 646 000  

                                   - bunuri si servicii                                                            446 000 

                                   - investitii                                                                         200 000 

              8. – Transporturi (drumuri comunale) - total  cont 84.02                     371 182    

                                   - reparatii curente                                                             133 182 

                                   - investitii                                                                         238 000 

              9.-  Fond de rezerva                              - total cont 54.02                       43 820  

 

 
            Art.2.Primarul comunei va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre 

           Art.3.Secretarul unităţii administrativ –teritoriale va comunica câte o copie din prezenta   

                                 - primarului comunei Belceşti, 

                       - compartimentului financiar contabil, 

                                              - Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control şi legalitate. 

 

 

Nr. 4                                                                                                             Dată astăzi: 03 .02.2012 
 

  

                                                                 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 Consilier, Ciobăniţă Constantin  

                                                                                   

 

 
                                                                                                 Contrasemnează 

               Secretar, 

              Gorgos Mihaela 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotǎrâre a fost adoptatǎ cu respectarea prevederilor art. 45 alin(2) din Legea 215/2001 (r) 

 Nr. total al consilierilor = 17        Voturi - pentru = 16  

Nr. total al consilierilor prezenţi = 16                                     - contra = 0  

Nr. total al consilierilor absenţi = 1                                                                                                                                                                - abţineri = 0  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


