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ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA nr.  9   /2012 
privind aprobarea bugetului local al comunei 

Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, pentru anul 2012 
 

 Având în vedere :   
-expunerea de motive prin care primarul comunei propune structura bugetului local al comunei 

Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, pentru anul 2012; 
-raportul consilierului ( contabil) al primăriei; 
- prevederile din Legea nr.273/2006 prind finanţele publice locale: 
- în conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 - Legea bugetului de stat pentru  anul 2012; 
- în temeiul prevederilor art. 36, alin. (4) lit.”a” şi  art. 45, alin. (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judeţul  Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul  local al comunei Muntenii de Sus pentru anul 2012, care 
cuprinde resursele financiare şi repartizarea acestora pentru realizarea acţiunilor autorităţii publice 
locale, învăţământ, cultură, recreere si religie, asigurari si asistenţă socială, servicii de dezvoltare publică 
şi locuinţe, transporturi. 

(2) Bugetul local al comunei Muntenii de Sus pentru anul 2012  stabileşte venituri în sumă de  
2.500.440 lei si cheltuieli in suma de 2.901.361 lei. 

 (3) Sinteza bugetului local al comunei Muntenii de Sus pentru anul 2012, pe surse de venituri şi 
capitole de cheltuieli, se prezintă în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. -  Veniturile bugetului local al comunei Muntenii de Sus pe anul 2012 se constituie din 
impozite şi taxe pe proprietate, alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice, 
taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati, alte 
impozite si taxe fiscale, venituri nefiscale în sumă de 233.890 lei, sume alocate de Consiliul judeţean 
pentru echilibrare a bugetelor locale în sumă de 326.800 lei, cote  defalcate din  impozitul pe venit   în 
sumă de  88.000 lei, sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor  
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipilui Bucuresti in suma 
de 1.021.000 lei, sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru drumuri in suma de 4.000 lei, 
sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale in suma de 721.200 lei, 
subventii de la bugetul de stat in suma de 105.550 lei. 

Art. 3. - Încasarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului local al comunei 
Muntenii de Sus pentru anul 2012, se efectuează în conformitate cu prevederile actelor  normative care 
au ca obiect reglementarea acestor surse financiare. 

Art. 4. – (1) Cheltuielile bugetului local al comunei Muntenii de Sus pentru anul 2012 sunt  în 
sumă de  2.901.361 lei. 

(2) Cheltuielile  prevăzute  în bugetul local al comunei Muntenii de Sus pentru anul 2012, 
reprezintă limite maxime, care nu  pot fi depăşite, iar modificarea lor se face în condiţiile legii. 

(3) Angajarea  şi efectuarea de cheltuieli se poate face numai în cadrul limitelor aprobate. 
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Art. 5 - Cheltuielile  pentru autoritati publice si actiuni externe ce se finanţează din bugetul local 
al comunei Muntenii de Sus, se stabilesc  în sumă de 505.200 lei. 

Art. 6  -  Cheltuielile pentru ordine publica si sigurantanationala se stabilesc in suma de 10.600 
lei. 

Art. 7. -Cheltuielile pentru  învăţământ se stabilesc în sumă de  958.710 lei, din care: suma de 
197.275 lei cheltuieli pentru învăţământul preşcolar,invatamant primar suma de 266.713 lei, iar suma 
de 494.722 lei cheltuieli  pentru învăţământul gimnazial inferior. 

Art. 8. -Cheltuielile pentru cultură, recreere si religie se stabilesc în sumă de 70.390 lei, din 
care: pentru bibliotecă publică comunală suma de 46.990 lei, transferuri   pentru căminul  cultural suma 
de 21.400 lei, servicii recreative si sportive suma de 1.000 lei, alte servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei suma de 1.000 lei.   

Art. 9. - Cheltuielile pentru asigurari si asistenta sociala in suma de 200.300 lei , din care 
asistenta sociala in caz de invaliditate în sumă de 63.300 lei, alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 
asistentei sociale  102.000 lei, indemnizatii pentru persoane cu handicap suma de 35.000 lei. 

Art.10. - Cheltuielile pentru locuinte, servicii si dezvoltare publica s-a repartizat suma de 
125.840 lei din care: 61.840 lei pentru iluminat public si electrificari rurale,  alte servicii in domeniul 
locuintelor, serviciilor si dezv. comunale 64.000 lei. 
           Art. 11. - Cheltuielile pentru transporturi,  s-a repartizat suma de  1.030.321 lei necesari pentru  

drumuri şi poduri. 
Art. 12. - Primarul comunei Muntenii de Sus va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
Art. 13. - Prezenta hotărâre va fi  adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei 

comunei  Muntenii de Sus. 
 
 

Muntenii de Sus 
 

  Presedinte de sedinta 
                                                                                                                10 februarie  2012                                                                      
     UNGUREANU ION                                      
 

       Contrasemneaza, 
                                                                                                                   Secretar comuna 
                                                                                                                      Rodica Buhuş 
 

 


