
ROMANIA  
JUDETUL VASLUI  
COMUNA  MUNTENII  DE SUS 
CONSILIUL LOCAL  

H O T A R A R E A nr. 20/2014 
      privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) si art. 138 alin. (4) şi alin. (5) din Constituţia României, 

revizuită;  
b) art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d) art. 20, art. 21, art. 27, art. 29 şi art. 30 din Legea-cadru a descentralizării nr. 

195/2006; 
e) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările  

ulterioare; 
f) Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013; 
g) Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013; 
h) Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 

284/2010, cu modificările ulterioare; 
i) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 
j) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011; 

k) art. 51 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

l) art. 8, art. 9 alin. (5), art. 44 alin. (6), art. 88 alin. (2), art. 103 alin. (2), art. 104 alin. 
(2) şi art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

m) art. 29618 alin. (1) şi alin. (3) lit. a1), lit. b2), lit. c), lit. d2

n) Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 1/2014 privind repartizarea pe unitati-
administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui  a unor  sume defalcate din  unele venituri  ale  
bugetului  de  stat pe  anul 2014  si  estimarile  pentru  anii 2015-2017; 

), lit. e) şi lit. f) din Codul 
fiscal al României, adoptat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;  

o) adresa nr. 1497 din 17.01.2014 a Administratiei Judetene  a  Finantelor Publice 
Vaslui cuprizand  repartizarea sumelor defalcate din TVA, cu repartizarea  pe  trimestre si 
sumele  alocate din cote defalcate din impozitul de venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
precum si  estimarile  pentru  anii 2015-2017; 

p) Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 05.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale,  pentru anul 2014, 

r) Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 05.12.2013 privind stabilirea unei  taxe cu  
destinatie  speciala „taxa paza” la  nivelul  comunei  Muntenii  de Sus; 

s) adresa nr. 1934/22.01.2014 a Administratiei Judetene  a  Finantelor Publice Vaslui 
prin  care  comunica  repartizarea plafonului maxim  al  cheltuielilor de personal; 

t) Ordinul  comun al MDRAP si MFP nr. 64/39/2014 privind  aprobarea nivelului 
maxim  al  cheltuielilor  de  personal; 

realizând publicarea anuntului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 
Local privind aprobarea bugetului local pe anul 2014, în contextul prevederilor art. 6 din Legea 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, 
înregistrat la nr. 1/06.01.2014 în Registrul special pentru evidenţa anunţurilor referitoare la 



elaborarea unor proiecte de acte normative si la sedintele publice ale Consiliului Local, si care a 
făcut obiectul  afisării la Primărie, în spatiul accesibil publicului;  

asigurând afişarea proiectului bugetului local pe anul 2014 la Primăria comunei 
Muntenii de Sus, în contextul prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare: 

a) elaborat  fără cuprinderea sumelor transmise prin adresele mentionate la lit. n) si o) 
b) actualizat după transmiterea adresei nr. . 497 din 17.01.2014 de către Administratia 

Judeteană a Finanţelor Publice a Judetului Vaslui 
c) definitivat după transmiterea adresei nr. 408 din 16.01.2014 de către Consiliul 

Judeţean Vaslui, 
luând act de: 
a) expunerea  de  motive/raportul  primarului  comunei, în calitatea sa de iniţiator, 

asimilat raportului ordonatorului principal de credite, astfel cum este prevăzut la art. 39 alin. (4) 
din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei; 

constatând că nu sunt depuse contestatii privind proiectul bugetului local pe anul 2014, 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 

CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI  MUNTENII  DE SUS, JUDETUL  VASLUI 

alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T A R A S T E : 
Capitolul I 

Dispoziţii generale 
Art.1.  -Aprobă bugetul local al comunei Muntenii  de Sus  pe anul 2014, care cuprinde  

la partea de  venituri suma de 3.301.499 lei şi la partea de cheltuieli suma de 3.320.483 lei. 
Diferenta de 18.984 lei se acopera din excedentul executiei bugetare a anului precedent si se 
foloseste in totalitate la capitolul 84.02. Drumuri si poduri. 

Art.2. - Bugetul local al comunei Muntenii  de  Sus cuprinde resurse  financiare locale 
mobilizate atât la  partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli  şi repartizarea acestora pe 
destinaţii în vederea realizării şi finanţării acţiunilor şi activităţilor conform anexei nr. 1.  

Art.3. – Evaluarea bugetului local la partea de venituri a fost făcută pe baza debitelor 
curente  şi restante din impozite şi taxe locale datorate de către populaţie şi persoane juridice de 
pe raza comunei Muntenii de  Sus, cotele defalcate din impozitul pe venit şi  taxa pe valoarea 
adăugată repartizate de  către Direcţia Generală a Finanţelor Publice  Judeţene Vaslui, pentru 
echilibrarea bugetelor locale, cotele defalcate din impozitul pe venit şi taxa pe valoarea 
adăugată repartizate de Consiliul Judetean Vaslui, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Art.4.  - Sinteza bugetului local pe anul 2014, detaliat la venituri pe capitole şi 
subcapitole, iar la partea de cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, titluri şi articole, precum şi  
aliniate după caz, este prevăzuta la cap.II. 

Capitolul II 
Structura veniturilor bugetului local 

Art.5. - (1) Construirea resurselor financiare ale bugetului local  se face pe seama 
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale prelevate de la persoane fizice şi 
juridice de  pe raza administrativ–teritorială a comunei, cotele din impozitul pe venitul din 
salarii, sume defalcate  din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 
potrivit legii.            
 (2) Încasarea impozitelor şi taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri ale bugetului 
local, de orice natură şi provenienţă se efectuează în conformitate cu prevederile legilor în 
vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri. 

Art.6. -Veniturile bugetului local pe anul 2014 sunt în sumă de  3.301.499 lei, după cum 
urmează: 

 



I. Venituri curente -din acestea:     2.798.792 lei 
VENITURI TOTALE                        3.301.499  lei 

A. Venituri fiscale -din care:                  2.525.472 lei 
   A.1. Impozit pe venit                   481.318 lei 
   A.3. Impozite şi taxe pe proprietate                151.524 lei 
   A.4. Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii            1.874.080 lei 
   A.6. Alte impozite si taxe fiscale          18.550 lei 

  B. Venituri nefiscale                    273.320 lei 
  II.Subventii                    390.207 lei  
  III.Sume FEN postaderare                                                   112.500 lei 

Capitolul III 
Regimul, structura şi destinaţia cheltuielilor 

Art.7.  -(1) Cheltuielile de personal prevăzute în bugetul local pe anul 2014 reprezintă 
limita  maximă care nu poate fi depăşită, iar modificarea lor se va face ţinând cont de condiţiile 
legale. 

(2) Angajarea,contractarea de lucrări, bunuri şi servicii precum şi efectuarea de 
cheltuieli se va face numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare 
aprobate. 

Art.8. - În structura economică, cheltuielile bugetare locale pe anul 2013 se prezintă 
astfel: 

1.Cheltuieli curente –din acestea         2.340.981 lei 
CHELTUIELI TOTALE         3.320.483 lei 

a)cheltuieli de personal          1.424.313 lei 
b)cheltuieli materiale şi servicii           721.568 lei 
c)asistenţă socială              191.500 lei 
d)burse          3.600 lei 

2.Cheltuieli de capital              985.010 lei 
3.Plati effectuate in anii precedenti si recuperate in anul current      -5.508 lei 

Art.9.  -Cheltuielile pentru Autoritati publice si actiuni externe ce se finanţează de la 
bugetul local al comunei Muntenii de  Sus în anul 2014 se stabilesc în sumă de  644.315 lei din 
care: 329.460 lei cheltuieli de personal, 253.855 lei bunuri şi servicii si 61.000 lei cheltuieli de 
capital. 
          Art.10. - Cheltuieli cu Alte servicii publice generale se stabilesc în sumă de  5.508 lei din 
care: 5.508 lei cheltuieli  cu bunuri şi servicii 

Art.11. - Cheltuieli cu ordinea publică se stabilesc la suma de 50.500 lei, din care  
50.500 lei cheltuieli  cu bunuri şi servicii . 

Art.12.  -(1) Cheltuielile social-culturale se stabilesc în sumă de 1.559.953 lei. 
 (a) Cheltuieli pentru învăţământ se stabilesc în sumă de 1.042.100 lei, din care: 892.000 

lei cheltuieli de personal, 134.500 lei cheltuieli bunuri şi servicii, burse 3.600 lei si 12.000 lei 
cheltuieli de capital.   

  (b) Cheltuieli pentru cultură, recreere şi religie se stabilesc în sumă de 160.195 lei din 
care: 36.695 lei cheltuieli de personal , 42.900 lei bunuri şi servicii si 80.600 lei cheltuieli de 
capital.             
    (c) Cheltuieli pentru asistenţa socială sunt stabilite în sumă de 357.658 lei din care: 
166.158 lei cheltuieli de personal; 104.500 pentru ajutor social, Ajutor pentru incalzirea locuinei 
cu lemne suma de  87.000 lei.  

Art.13. - Cheltuieli cu servicii şi dezvoltare publică se stabilesc în sumă de 535.270 lei 
din care: 95.063 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii şi 440.207 lei  cheltuieli de capital. 

Art.14. - Cheltuieli cu Alte cheltuieli in domeniul agriculturii se stabilesc în sumă de 
5.570  lei din care: 5.570 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii 

Art.15.  - Cheltuieli pentru transporturi sunt stabilite în sumă de 524.875 lei din care: 



133.672 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii şi 391.203 lei cheltuieli de  capital. 
 Art. 16. – Se  aproba  anexa nr.2  care  reprezinta Lista  de  investitii  care  se  vor  derula  
in  anul 2014. 

Capitolul IV 
Dispoziţii finale 

Art.17. - În conformitate cu prevederile legale, primarul comunei răspunde de realizarea  
prevederilor legale ale bugetului local, în care analizează periodic situaţia financiară şi stabileşte  
măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea execuţiei bugetului local. 

Art.18. - Prezenta hotărâre se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la  
execuţia bugetului local. 

Art. 19. - (1) Primarul comunei asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri, inclusiv 
efectuarea prin dispozitie a acestuia a următoarelor operatiuni: 

a) virarea de credite; 
b) rectificarea bugetului local. 
(2) Modificările impuse de aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) se validează 

de Consiliul Local la prima sedintă a acestuia. 
 Art. 20.  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus, 
Prefectului judeţului Vaslui, Administratiei Judetene  a  Finantelor Publice Vaslui, se aduce la 
cunoştinţă publică prin afisare la sediul Primariei  si Consiliului Local   Muntenii  de Sus precum şi 
prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.munteniidesus.ro/webmail.  
              Muntenii  de Sus,  31   ianuarie 2014 

PRESEDINTE  DE SEDINTA         
       EUGEN BIRSAN               SECRETARUL COMUNEI; 

Contrasemneaza: 

                   (cu exercitare temporara de atributii), 
            MONICA  BURGHELEA 
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