ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
PRIMAR

Nr.1749/25.03.2013

REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al bugetului de venituri proprii si
subventii pe anul 2013, estimari 2014-2016
La inceputul anului,dupa aprobarea bugetului de stat, ordonatorul principal de
credite al institutiei publice probune spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarire privind
aprobarea bugetului local pe anul in curs .Astfel s-au prognozat veniturile tinind cont de
veniturile proprii ale comunei ,de sumele defalcate din TVA repartizate de Consiliul Judetean
si de Finantele Publice si de sumele alocate din cota de 21% din impozitul pe venit .In functie
de venituri s-au prognozat si cheltuielile repartizate pe capitole si subcapitole asa cum sunt
prevazute in anexa la proiectul de hotarare initiat.
Având în vedere cele arătate mai sus şi ţinând cont de prevederile art. 19 alin. (2) şi
art.20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările
şi completările ulterioare şi de prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. 4) lit. a) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, propun, spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al comunei
Perşinari, proiectul hotarire privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al
bugetului de venituri proprii si subventii pe anul 2013, estimari 2014-2016.
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Vizat pentru legalitate
Secretar,
GHEORGHE PREDA Gabriela Mariana

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al bugetului de venituri
proprii si subventii pe anul 2013 si estimari pentru 2014-2015
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
-prevederile art. 19 alin. (2) şi art.20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. 4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii 5/22.02.2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2013;
- adresele nr 12.852/2013 si 18181/18.03.2013 ale Directiei Generale a Finantelor Publice
Dambovita ;
- adresele nr. 4677/19.03.2013 si 4883/21.03.2013 ale Consiliului Judetean Dambovita ;
-referatul de aprobare întocmit de către domnul primar Marian Bunea, înregistrat sub
nr.1749/25.03.2013;
-raportul intocmit de seful biroului contabilitate din cadrul aparatului de specilaitate al
primarului comunei Persinari, înregistrat sub nr. 1751.25.03.2013;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
P R O P U N:
Art.1 – Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli si bugetul de venituri proprii si
subventii al comunei Persinari pe anul 2013,estimari 2014-2016 asa cum rezulta din anexa la
prezenta hotarire ,anexa care face parte integrala din prezenta hotarire.
Art.2 – Se aprobă lista de investitii a bugetului comunei Persinari aferenta anului
2013 .
Art. 3-Se aproba finantarea din fondul de rulment a investitiei ,,Realizare utilitati
scoala noua in comuna Persinari ”la cap.65.02.71 , cu suma de 42.000 lei.
Art.4-Se aproba numarul de posturi aprobate si ocupate pe capitole dupa cum este
prevazut in anexa nr.2 la prezenta hotarare.
Art5–Secretarul comunei Gheorghe Preda Gabriela Mariana se obligă să comunice
prezenta hotărâre persoanelor interesate, iar cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
obligă primarul comunei Perşinari domnul Bunea Marian şi biroul contabilitate.
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Anexa nr.2

Centralizator numar de posturi aprobate si ocupate pentru anul 2013

Nr. crt

Capitol bugetar

1
2
3

Autoritati publice
Invatamant
Cultura
TOTAL
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Numar posturi
aprobate
21
20
1
42

Nr. posturi
ocupate
16
20
1
37

CONTABIL,
JUNGHIE LUMINITA

Nr. posturi
vacante
5
5

