ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL BABADAG

PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2013
Consiliul Local al orasului Babadag, intrunit in sedinta extraordinara din data de 12.04.2013
prezenti fiind un numar de ___ consilieri locali;
Avand in vedere expunerea de motive nr.1292/09.04.2013 a Primarului Orasului Babadag,

precum si raport de specialitate nr.1291/09.04.2013 a serviciului financiar contabil,
In conformitate:
• Art.19 alin.(2),art.20,alin.1 lit a din Legea nr.273/2006 „privind finantele publice locale”,cu
modificarile si completarile ulterioare;
• Deciziile directorului general al Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Tulcea
•
•

nr,100/27.02.2013 , 107/13.03.2013 si nr.118/25.03.2013;
; Hotarararii Consiliului Judetean Tulcea nr. 15/27.02.2013
Art 3 alin .(2),art.5 alin(2),art.6 alin.(3),art.7 ,art.10 alin.(4), art.29, art.34, art.37, art.38, art.44, art.78
,art.79, art.80, art.81, art.82, art. 83 din Legea nr.24 /2000 „privind Normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative „ republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.4, litera”a”, art.45 alin.(2), lit.(a), alin.(6), art.115 alin.(1) lit.(b), art.117 lit.”a”
din Legea nr. 215/2001, “ privind administratia publica locala” republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARESTE:
Art.1 Se aproba bugetul local pentru anul 2013 in structura cuprinsa la anexa nr.1 la prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba sectiunea de functionare –01 a bugetului local pe anul 2013 in structura cuprisa in anexa
1a la prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba sectiunea de dezvoltare –02 a bugetului local pe anul 2013 in structura cuprisa in anexa
1b la prezenta hotarare.
Art 4 Se aproba bugetul activitatilor si institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul
local pe anul 2013 in structura cuprisa in anexa 2 la prezenta hotarare.
Art.5. Se aproba sectiunea de functionare –01 a bugetului activitatilor si institutiilor finantate din venituri
proprii si subventii din bugetul local pe anul 2013 in structura cuprisa in anexa 2a la prezenta hotarare.
Art.6. Se aproba sectiunea de dezvoltare –02 a bugetului activitatilor si institutiilor finantate din venituri
proprii si subventii din bugetul local pe anul 2013 in structura cuprisa in anexa 2b la prezenta hotarare
Art.7 Se aproba lista obiectivelor de investitii pentru anul 2013 in structura cuprisa in anexa 3 la prezenta
hotarare.
Art.8 Se aproba utilizarea excedentului din anul precedent aferent bugetului local pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare 02, in suma de 367 mii lei;
Art.9 Secretarul orasului Babadag va comunica prezenta hotarare d-lui Primar, Directiei Economice din cadrul
U.A.T. Babadag pentru ducere la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul Tulcea, D.G.F.P. Tulcea, Trezoreriei
Babadag si va proceda la afisarea acesteia pentru aducerea la cunostinta publica.

Adoptata astazi,_______ cu votul a ______ consilieri.

PRIMAR,
CARAMAN GEORGIAN
LGV/LGV

Avizat de legalitate,
SECRETAR,
BOBOCEA OTILIA

RO1MANIA
JUDETUL TULCEA

ORASUL BABADAG
ADRESA: STR. REPUBLICII NR.89
TEL.: 0240 561 012
FAX.: 0240 562 939

mail: contact@primaria-babadag.ro
www.primaria-babadag.ro/

NR.____/________

REVIZIA: 1
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PRIMAR,

Jr. Caraman Georgian
Raport privind bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2013
Va supunem spre dezbatere bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
Constructia bugetului de venituri si cheltuieli a avut in vedere prevederile Legii nr.5/2013
privind bugetul de stat pe anul 2013, deciziile directorului general al D.G.F.P.Tulcea
nr,100/27.02.2013,107/13.03.2013 si nr.118/25.03.2013; Hotarararii Consiliului Judetean
Tulcea nr. 15/27.02.2013.
Politica bugetara a unei administratii locale este definita de nivelul impozitelor si
taxelor locale stabilite in limitele legii, de structura cheltuielilor pe parcursul perioadei
bugetare,care trebuie sa raspunda nevoilor comunitatilor si sa se incadreze in nivelul resurselor
ce se vor realiza.
Bugetul este creat intr-un mediu financiar dinamic dar restrictiv in care necesitatile depasesc
aproape intodeauna sursele de finantare. Astfel ca , pentru a avea un proces eficient de
intocmire a bugetuluise impune :




Evaluarea prioritatilor,
Analizarea schimbarilor,
Planificarea serviciilor si necesitatilor viitoare
I. VENITURI

Veniturile bugetului local sunt alcatuite din :
a) venituri proprii formate din impozite ,taxe ,contributii, alte varsaminte ,alte venituri
precum si cote defalcate din impozitul pe venit,
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,
c)subventii primite de la bugetul de stat si alte bugete pentru acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei
Nr.crt Denumire indicator
Propunere an
2013
1
Cote defalcate din impozitul pe venit
2585
2
Impozite si taxe locale
3624
3
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit ptr.
486
Echilibrarea bugetelor locale
4
Sume defalcate din TVA ptr. Finantarea cheltuielilor descentralizate
4954.7
5
Sume defalcate din TVA ptr. Echilibrarea bugetelor locale
713
6
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate unor serv,pbl. De
542
interes local
7
Subventii de la bugetul de stat
201
8
Alte transferuri voluntare
1500
TOTAL
14605.7
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Veniturile din impozite si taxe locale sunt la nivelul realizatului din anul 2012
deoarece gradul de realizare al veniturilor proprii stabilit conform Ordinului comun al ministrului
administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 244/2651/2010 pe ultimii 2 ani
este mai mic de 97%.
Pentru acoperirea cheltuielilor propun spre aprobare Consiliului Local, utilizarea
excedentului bugetului local, reflectat in contul 82.98.02 “Excedent”. ca sursa de finantare a
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
Excedentul bugetului local constituit la finele anului 2012 este in suma de 367 mii lei.

II. CHELTUIELI

Cheltuielile au fost cuprinse avand in vedere asigurarea creditelor bugetare destinate
stingerii plăţilor restante aferente bugetului local la finele anului 2012 care au fost in suma de
580 mii lei .cheltuielilor materiale pentru asigurarea platii serviciilor de apa , canal, salubritate
energie electrica, telefon ect, cat si pentru asigurarea cheltuielilor salariale , cofinantari si
investiei.
De asemenea ,s-a avut in vedere functionarea atat a primariei cat si a institutiilor aflate in
subordinea Consiliului local Babadag in conditiile legislative actuale.
Prin decizia nr.101/2013 a directorului executiv al D.G.F.P. Tulcea a fost aprobat nivelul
maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor
administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pentru U.A.T.Babadag fiind aprobat ca nivel maxim
de cheltuieli de personal suma de 7.100 mii lei.
In cadrul cap. 80.02 „Cofinantari” suma de 100 mii reprezinta contributia pentru anul
2013 a Consiliului local Babadag la proiecte:
1.
„Reabilitare termica blocuri de locuinte”, proiect din fonduri nerambursabile,
derulat prin M.D.R.T( pentru care contributia consiliului local este de 30%,conform
prevederilor legale in vigoare);
2.
P.U.G
In cadrul cap. 84.02 „cheltuieli de capital” – suma de 3.000 mii lei reprezinta
obiectiul de investitii „Reabilitare sistem rutier” care se realizeaza in comun cu Consiliul
Judetean Tulcea participarea Consiliului Local Babadag , conform HCL nr. 46/19.09.2012, si
in care participarea consiliului local este de 50% din valoarea investitiei;
De asemenea in cursul anului 2013 ne propunem realizarea unor lucrari de reparatii
curente astfel:
 Reparatii cladiri apartinand domeniului consiliului local (sediul primariei(165 mii lei),
scoala generala nr.1(335 mii lei), scoala generala nr.2 si gradinita din veterani(45 mii
lei), biblioteca(25 mii lei), amenajare grup sanitar parc(48 mii lei),reparatii acoperis
sediul primariei din str. Cabanei nr.5(85 mii lei) si reparatii vestiare stadion(76mii lei)=
779 mii lei
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 Plombe, covoare asfaltice, pietruire( in cadrul capitolului 84.02 „Strazi” a fost propusa
suma de 100 mii lei in vederea unor lucrari de pietruire si asfaltare;
 Reparatii biserici( a fost propusa suma de 160 mii lei)
In cadrul capitolului 68.02 „Asistenta sociala” sunt prevazute pe langa drepturile
asistentilor personali, indemnizatii, ajutoare de incalzire si ajutoare in natura (75 mii lei),
ajutoare de urgenta pentru persoanele nevoiase precum si ajutoare pentru daune provocate de
calamitati naturale(10mii lei)
Prevederea bugetara pentru drepturile asistentilor personali si indemnizatiilor persoanelor cu
handicap in suma de 428 mii lei se constituie din sume din TVA pentru cheltuieli
descentralizate pentru plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav
sau indemnizatiilor lunare
Prin adresa nr 1260/05.04.2013 Consiliul Judetean ne transmite in vederea semnarii
Conventia pentru sustinerea cheltuielilor privind intretinerea persoanelor cu handicap in
institutiile specializate pe judet, in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respectiv suma de 188 mii lei ce
reprezinta 25% din cuantumul anual al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap pentru un
numar de 39 persoane
In cadrul capitolului 66.02.”Sanatate” sunt prevazute pe langa sumele venite de la
Directia de Sanatate Tulcea pentru plata asistenti medicali comunitari asitenti medicali scolari
si medic scolar preluati ,si suma de 45 mii lei din venituri proprii ale bugetului local pentru
plata unui asistent medical comunitar si un asistent medical scolar angajati de Consilui Local
confort statului de functii si organigramei
In vederea sustinerii financiare a centrului cultural „Nicolae Balasescu Nifon”
Consiliul local poate contribui cu suma de 150 mii lei astfel:

130 mii lei Cheltuieli de personal;

20 mii lei pentru bunuri si servicii.
Bugetul centrului cultural „Nicolae Balasescu Nifon”, va fi aprobat prin dispozitia primarului
asa cum se prevede in OG 9/1996 modificata si completata ulterior.
Pentru bugetul activitatilor si institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din
bugetul local, respectiv:

Sanatate (Spital orasenescBabadag),

Piata,

Pasune,

Alimentare cu apa,

Cantina, internat Liceul „Dimitrie Cantemir”,
Cheltuielile propuse sunt pentru asigurarea salariilor a cheltuielilor curente de intretinere
precum si lucrari de reparatii acoperis piata(165 miilei), amenajare acces piata(65 mii lei) si
125 mii lei montaj camine si racorduri .
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Mentionam ca desi personalul Spitalului Orasenesc Babadagsi-a incetat activitatea in cursul
anului 2011, in contul institutiei a ramas in sold suma de 197 mii lei, suma ce trebuie reflectata
in bugetul Consiliului Local Babdag in cadrul capitolului 66.10.
In cadrul bugetului activitatilor si institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din
bugetul local pe anul 2013 este prevazuta si suma de 200 mii lei pe parte de venituri
,reprezentand suma primita de la APIA pentru pasune ,suma ce se regaseste pe parte de
cheltuieli la capitolul 83.10, titlul II „bunuri si servicii” si va fi utilizata pentru achizitionarea
de ingraseminte, lucrari ameliorare si intretinere pasuni
Avand in vedere cele expuse mai sus supunem spre aprobare Consiliului Local Babadag pe
anul 2013 conform proiectului de hotarare si anexelor la acesta

Sef serviciu,
Gabriela Lungu
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Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului Consiliului Local pe
anul 2013
Proiectele bugetelor consiliilor locale se elaboreazade catre ordonatorii
principali de credite, avandu-se in vedere:
1) Prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru anul bugetar
pentru care se elaboreaza proiectul de buget, precum si pentru urmatorii 3 ani,elaborate
de organele abilitate ;
2) cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-bugetară, precum şi
cadrul de cheltuieli pe termen mediu
3) Prevederile acordurilor de imprumuturi interne sau externe incheiate, ale
memorandurilor de finantare sau ale altor acorduri internationale ,semnate si/sau
ratificate;
4) Politicile si strategiile sectoriale si locale ,precum si prioritatile stabilite in formularea
propunerilor de buget;
5) Propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
6) programele întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor
acţiuni sau ansamblu de acţiuni, cărora le sunt asociate obiective precise şi indicatori de
rezultate şi de eficienţă; programele sunt însoţite de estimarea anuală a performanţelor
fiecărui program, care trebuie să precizeze: acţiunile, costurile asociate, obiectivele
urmărite, rezultatele obţinute şi estimate pentru anii următori, măsurate prin indicatori
precişi, a căror alegere este justificată;
7) programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii administrativteritoriale, în concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel naţional, regional,
judeţean, zonal sau local.
Politica bugetara a unei administratii locale,este definite de nivelul impozitelor si
taxelor locale in limitele legii, de structura cheltuielilor pe parcursul perioadei bugetare ,care
trebuie sa raspunda nevoilor comunitatilor sis a se incadreze in nivelul resurselor ce se vor
realize.
Bugetul este creat intr-un mediu financiar dynamic dar restrictive in care necesitatile depasesc
aprope intodeauna sursele de finantare , Astfel ca pentru a avea un process eficient de
intocmire a bugetului se impune:
a) evaluarea prioritatilor,
b) analizarea schimbarilor,
c) planificarea serviciilor si necesitatilor viitoare.
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.1291/09.04.2013 ,intocmit de catre Serviciul
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Babdag,
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In baza:
 Deciziilor directorului directorului general al D.G.F.P.Tulcea
nr,100/27.02.2013,107/13.03.2013 si nr.118/25.03.2013;
 Hotarararii Consiliului Judetean Tulcea nr. 15/27.02.2013.

in temeiul:




Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea nr. 215/2001,republicata si actualizata,”privind administratia publica
locala”.
Legii nr.5/2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2013

Propun aprobarea bugetului local al orasului Babadag pentru anul 2013 in forma prezentata
conform anexelor la proiectul de hotarare.

PRIMAR,

Jr. Caraman Georgian

CONSILIUL LOCAL BABADAG

Anexa nr. 1b la PROIECT DE HOTARARE nr ______/_________
0.00
Detalierea veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe anul 2013
Sectiunea de dezvoltare - 02
mii lei
Initial
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod indicator
2013
TOTAL VENITURI
00.01
3,100.00
VENITURI PROPRII
48.02
3,100.00
I. VENITURI CURENTE
00.02
3,100.00
A. VENITURI FISCALE
00.03
0.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
00.04
0.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT,PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE
LA PERSOANE FIZICE
00.06
0.00
Impozit pe venit
03.02
0.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cotele def. din imp.pe venit pt.echilibr.bug.local
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
Impozite si taxe pe proprietate
Impozit si taxa pe cladiri
Impozit si taxa pe teren
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
Sume defalcate din TVA
Sume defalcate din TVA ptr.finantarea chelt.descentralizate
din care pentru:
cheltuieli de personal invatamant
ajutor ptr.incalzire
drepturile asis.pers.si indemniz.pers.cu handicap
servicii publ.comunitare de evidenta a persoanei
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe servicii specifice
Impozit pe spectacole
Taxe pe utiliz.bunurilor,autoriz.bunurilor sau pe desf.de activitati
Impozit pe mijloacele de transport
Raxe si tarife ptr.eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Alte taxe pe utiliz.bunurilor,autoriz.utiliz.bunurilor sau pe desf.de
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
Alte impozite si taxe fiscale
Alte impozite si taxe
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
Venituri din concesiuni si inchirieri
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
Venituri din prestari servicii si alte activitati
Venituri din prestari servicii
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari permise
Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Amenzi,penalitati si confiscari
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor
Diverse venituri
Taxe speciale
Alte venituri

03.02.18
04.02
04.02.01
04.02.04
00.09
07.02
07.02.01
07.02.02
07.02.03
07.02.50
00.10
11.02
11,02,02

11.02.06
15.02
15.02.01
16.02
16.02.02
16.02.03
16.02.50
00.11
18.02
18.02.50
00.12
00.13
30.02
30.02.05
00.14
33.02
33.02.08
33.02.50
34.02
34.02.02
34.02.50
35.02
35.02.01
36.02
36.02.06
36.02.50

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
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DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr.finantarea sectiunii de
dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
Varsaminte din sectiunea de functionare
II. VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
III. OPERATIUNI FINANCIARE
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
Incasari din ramb.imprum.ac.unor serv.pbl.de interes
local
IV. SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
Subventii de la bugetul de stat
B. CURENTE
finantarea sanatatii
subv.pt.acordarea aj.pt.inclazirea locuinei
TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
CHELTUIELI DE CAPITAL

37.02

Actiuni generale economice, comerciale si de munca
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe de dezvoltare
Din total capitol:
Actiuni generale economice si comerciale
Programe de dezvoltare regionala si sociala
Transporturi
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
Din total capitol:
Transport rutier
Strazi

80.02
01
20
55
55.01
55.01.13

PRIMAR,
CARAMAN GEORGIAN

37.02.03
37.02.04
00.15
39.02
39.02.01
39.02.07
00.16
40.02
40,02,06
00.17
00.18
42.02
00.20
42.02.41
42,02,34
49.02
01
55
55.01
70

80.02.01
80.02.01.10
84.02
01
20
70

Initial
2013
3,100.00
3,100.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3,100.00
100.00
100.00
100.00
1,000.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
3,000.00
0.00
3,000.00

84.02.03
3,000.00
84,02,03,03
3,000.00
Avizat de legalitate,
SECRETAR,
BOBOCEA OTILIA
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