
ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
COMUNA JOSEIIII BiRG;,ULUI
CONSILIUL LOCAL,

HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Josenii Biredului

pe anul 2015

Consiliul local al comunei Josenii Birgiului, judetul Bistri,ta Nisiud;
-avAnd in vedere:

-expunerea de motive m. 5099 dn 30.12.2014 a primarului comunei Josenii Biredului.
privind aprobarea bugetului de venituri Si cheltuieli al comunei pe anut 2015;

-raportul nr. 5098 din 30.12.2014, al compartimentului buget finan{e contabilitate din
cadrul apaxatului de specialitate al primarului, privind aprobarea bugetului de venituri qi
cheltuieli al comunei pe anul 20 I 5 ;

-adresa ff. 508 din 12.01.2015, a InstituJiei prefectului-judelul Bistrila-Nhsiud, cu
obiect aprobaxea gi adoptarea bugetelor locale pe anul bugetar 2015;

-Decizia nr.2/20.01.2015 a $efului Administratiei Judelene a Finanlelor publice
Bistrila-Nisdud, privind repartizarea pe unitili administrativ teritoriale a sumelor defalcate
din TVA pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraqelor qi
municipiilor pe anul 2015 qi estimiri 2016-2018, repartizaxea pe unitd4i adrninishativ
teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe arrul 2015 qi a
nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015;

-Adresa ff. 2446 din 20.01.2015 de comunicare a prevederilor Deciziei nr.
2/20.01.201.5 a gefului Adminisfafiei Judelene Direcfiei Geneiale a FinanJelor publice
Bistrila-Nisdud, privind repartizarea pe uitef administrativ tedtoriale a sumelor din cota de
18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor I ocale pe ut 2015;

-Scrisoarea - cadru nr. 415001/05.01.2015 elaborati de Ministerul Finantelor publice.
privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul
2015 qi a estim6rilor pentru afii 2016-2019, precum gi limita sumelor defalcate din taxa pe
valoarea ad5ugata pentru echilibrarea bugetelor locale;

-adresa nr. 415003/5.01.2015 a Ministerului Finan{elor Pubice, cu privire la
definitivarea gi aprobaxea bugetelor locale pe anul 2015;

-nota ff. 5101 dlit 30.12.2014, din care rezultd ci proiectul de hotdrAre a fost pus la
dispozilia cetdlenilor in Punctul de Informare Documentaxe a Primdriei comunei Josenii
Birgaului, in vederea depunerii de sugestii, opinii, recomandari qi contestatii ;

-raportul ff. 5 din 29.01.2015 al comisiei buget-hnanle $i activitA! economico-
finaaciare;



-raportul ff. 3 din 29.01.2015 al comisiei pentru munca si protectie sociala, protectie
copiii, tineret si sport, juridica si de disciplina;

-laportul nr. 3 din 29.01.2015 al comisiei pentruamenajarea teritoriului si urbanism,
agriculturu, protectia mediului si turism;

-mportul ff. 5 dh 29.01.2015 al comisiei
rnvatamant, sanatate si familie;

In conformitate cu:

penku activitati social culturale, culte,

(1) l.il.a , art.25, .
u1.44(1), arr.45
modificirile qi

-prevederile Hotirdrii consiliului local Josenii Birgdului nr. 36 din J0.10.2014, privind
stabilirea impozitelor qi taxelor locale datorate de persoanele fizice qi juridice dir'comuna
Josenii Birgaului in anul2015;

-prevederile Hotdrdrii Consiliului local Josenii Birgdului nr. 37 din 30.10.2014, privind
stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice qi juridice din comuna Josenii
Birgaului, in anul2015

-prevederile art.2(1) pct.50,51 qi (Z)-(6), axr. l4(6)-(8),art.19 (l), aft.20
afi.26, an.32(1), (2), afi.33 (1)-(s),(7)-(9), art.39 atin.(6) qi (8), at.4r, art.42,
qi art.46 din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, ou
completArile ulterioare:

-prevederile Legii nr. 186/2014 legea bugetului de stat pe anul 2015;
In temeiul prevederilor art.36(2) lit.b,(4) lit.a, art.45 (Z) lit a, (4), an.$ (1) lit. c, (a)

lit. a) 9i b) din Legea administraJiei publice locale nr.21512001, republicat6, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;

IIOTARA$TE
Art.1.(1) Se aprobd bugetul general centralizat de venitud si cheltuieli al comunei

Josenii Birgdului, pe anul 2015, la venituri in suma de 9.868 mii lei, la cheltuieli in sumd de
I 1.574 mii lei, conform anexei nr.l, la prezenta hot6rA"re, (formular cod 11);

(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri si cheltuieli al comunei
Josenii Birgdului, pe anul 2015 s-a f6cut cu respectaxea prevederilor ar1.l4 alin.(7) din Legea
w.273 12006, ot modifi cdrile pi completirile ulterioare;

Art.2.(l) Se aprobi bugetul local detaliat la venituri pe capitole qi subcapitole, qi la
cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole gi paragrafe, pe anul 2015, la
venitud in sumd de 9.868 mii lei, la cheltuieli in sumi de 11.574 mii lei, conform anexei
nr.2, la prezenta hotdrdre, (formular cod 11/01);

(2)Se aprobi bugetul local detaliat la venituri pe capitole qi subcapitole, 9i la cheltuieli
pe capitole, pe secJiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole gi paragrafe, dupd cum
urmeazd:

a) secliunea de firnclonare cu venituri in sumd de 3.036 mii lei 9i cheltuieli in sumd de
3.036 mii lei;

b) secliunea de dezvoltare cu venituri in sumd de 6.832 mii lei gi cheltuieli in sum6 de
8.538 mii lei;

(3)Se aprobd utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Josenii
Birg6utui, pe anul 2015 in sumd de 1.706 mii lei pentru:

a)Modemizare strizi in satul Mijlocenii Birgiului, in sumd de : 132 mii lei;
b)Modemizare ffiastructure rutierd lorestiera in comuna Josenii Birgiului Mdsura 125-

Submlsura 125b, in sumi de: 487 mii lei;
c)Cofinantare proiect ,,Modemizare inliasfucturd rutierE forestierd in comuna Josenii

Birgdului Mdsura 125-Submdsura 125b", in sumd de: 225 mii lei;



d)Implementare Cenhul de i1foTT: turisticd gi proximitili: Dezvoltare gi marketing
tudstic MAsura 313 in sumd de : 349 mii lei;

_ e)Cofinanlare proiect "Centrul 1". 
ing1m*:. turisticd qi proximitdJi: Dezvoltare gi

marketing turistic Mdsura 313,', in sumd de : 101 mii lei:
^^^ ^f)Cofinanlar9 proiect "Amenajare loc de picnic. amplasat in sat Rusu Birg6ului,, Mdsura322, in sumi de : 83 mii lei;

g)Modemizare str6zi in satul Rusu Birg6ului, in sumd de : 329 mii lei;
^ Art.3(l)Se aproba bugetul pe titluri. de cheltuieli, articole $i aliniate pe anul 2015,conform anexei nr.3, la prezenta hot6r6re, (formular cod i 1/06):

Art.4. Se aprobi programul de investitii publice pe anuL 2015 pe grupe de investilii 9isurse de finanlare conform anexei nr.4 la prezenta hotirdre, lformular cod 14);
Art.S' Se aproba fi9a obiectivurui, proiecturui qi categoriei de investilii conform anexei

nr.5, la prezenta hotErdre, (formular cod 15);
Art.6. Anexele r:r.1-5 fac parte integranti din prezenta hot6r6re.
ArtT. Prezenla hotdxexe inftA in vigoare la data aducerii la cunogtinJd publici. prin

afigare Ia sediul consiliului local gi se publicd in Monitorul oficial al iudeluiui nistrila-
Nds6ud;

Art.8. cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinleaz6 primarul comunei
Josenii Birgdului;

Art.g. Prezenta hotArare a fost adoptatd cu / voturi ,,pentru", 5 voturi ,,impotrivd,, qi
,-ablnei din !! consilieri prezenli la gedinlE.

Art,10, Compadimentul buget finanle contabilitate 9i secretarul comunei, va comunica
prezenta hotAxarea cu:

- Institutia Prefectului - judelul Bistrila-NdsAud
- Primarul comunei Josenii Birgiului;
- Administralia Judeteand a Finanlelor Publice Bistrita-Ndsdud;
- Compaftiment flnante contabilitate;
- Punctul cumentare Josenii Birgdului
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Contrasemneaze secretar,


