
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL.

HOTARAREA NR. 9
din l2februarie 2015

privind adoptarea bugetului consiliului locul pe anul 2015

Consiliul local al Comunei Dobrin:

Av6nd in vedere raportul nr.626 din 10 februarie 2015 intocmit de contabilul
Frimdriei comunei Dobrin , in baza adresei nr.88l din 19.01 .2015 ,a adresei nr.l436 din
27.01.2015 a Administrafiei Judelene a Finanlelor Publice Sdlaj.

Ydzind prevederile Legii nr. 273 privind Finanfele Publice Locale ale art.36 alin
(4) litera ,,a" din Legea nr.2l5l200l gi a Legii nr. 186/1014 privind bugetul de stat pe 2015;

Ydzdnd prevederile Legii nr.52 privind transparenla decizionald in administralia
oublicS:

in temeiul art.45 alin (l) din Legea nr.215 /2001 privind administralia publicd localS,
republicata, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.I. Aprob; bugetul consiliului local al
funclionare in suma de 2040,09 mii lei la partea
cheltuieli.

Art.2. Veniturile bugetului local pe anul 2015 pentru secliunea funcfionare in suma de
2040,09 mii lei provin din:

-impozit pe venit din transferul de proprietate cod.030218 5,00 mii lei;
-cote defalcate din impozitul pe venit cod.040201 184,00 mii lei;
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale cod.040204 157 ,00 mii lei;
- impozite; i  taxe pe proprietate cod.0702 215,70 mii lei;
-surne defalcate din TVA cod.ll0202 1025,00 mii lei;
-surne defalcate din TVA cod.l 10206 847 ,59 mii lei;
-taxd pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizdrii bunurilor
cod.1602 62,30 mi i  le i ;

-alte impozite gi taxe fiscale(salubritate) cod.180250 65,00 mii lei;
-venituri din proprietate-concesiune qi inchiriere cod 3002 24,00 mii lei;
-venituri din prestdri servicii (paza) cod.3302 8I ,00 mii lei:
-venituri din taxe extrajudiciare de timbru cod.340202 7,00 mii lei;
-venituri din amenzi,penalitSli gi confiscari cod.3502 19,00 mii lei;
-varsaminte din sectiunea de functionar la sectiunea de dezvoltare
cod.37.02.03

-subvenlii pentru ajutor incdlzire locuinfe cod.420234

Dobrin pe anul 2015 secliunea
qi 2040,09 mii lei la partea de

-662,50 mii lei;
10,00 mi i  le i .

comunei
de venituri



Art.3. Cheltuielile pentru anul 2015 pentru secliuneade funcfionare in sumade 2040,09
mii lei se defalcd astfel:

-cheltuieli de personal suma de
-cheltuieli materiale suma de
-asisten![ socialS
-alte cheltuieli suma de
-fondul de rezerva bugetard la dispozilia autoritAlilor
locale suma de

- pe capitole bugetare situalia cheltuielilor se prezintd astfel:

gospoddrire localS suma de
-cheltuieli pentru salubritate suma de
-cheltuieli pentru situafii de urgenld suma de

-cheltuieli pentru autoritAli executive suma de 469,04 mii lei;
-alte chletuiel ipublice generale suma de 91,25 mii lei;
-cheltuieli cu paza obsteascd suma de 81,00 mii lei;
-cheltuieli pentru invdldmdnt suma de 721,00 mii lei;
-cheltuieli pentru culturd,sport ;i culte suma de 87,94 mii lei;
-cheltuieli pentru asistenfd sociald suma de 383,28 mii lei;
-cheltuieli pentru iluminat public Ei

1278,00 mii lei;
502,85 mi i  le i ;
127,99 mi i  le i ;
80,00 mii lei;

51 ,25  mi i  le i ;

86,58 mii lei;
65,00 mii lei;
5,00 mi i  le i ;

-cheltuielipentru drumuri comunale suma de 50,00 mii lei;
Art.4. Se aprobd utilizarea excedentului anual al bugetului local din anul 2014 in suma

de 403,28 mii lei in anul bugetar 2015, pentru finanlarea cheltuielilor secliunii de dezvoltare,
astfel:

-Capitolul 80020110560402 pentru programe de dezvoltare-program mdsura 322-
proiect ,,Achizilie utilaj pentru intrefinere qi gospoddrire comunald, in Comuna Dobrin , Judetul
Sdla.j"suma de I16,14 mii lei.

-Capitolul 84020301710101- drumuri comunale- cheltuiel i  de capital suma de I19,50
mi i  le i .

Capitolul 870204560402--turism pentru programe (FEADR) mdsura 313- proiect ,,
INFIINTAREA UNUI CENTRU DE INFORMARE $I MARKETING TURISTIC IN COMUNA DOBRIN,
J{.JDETUL SALAJ" suma de 167 ,64 mii lei;

Art.S. Se aprobi bugetul de venituri gi cheltuieli al comunei Dobrin pentru secliune de
dezvoltare cu suma de 662,50 mii lei la partea de venituri gi 1065,78 mii lei la partea de
cheltuiel i  .

Art.6. Se aprobd veniturile bugetului local al comunei Dobrin secfiunea dezvoltare
care se compun din vdrsiminte din secliunea de functionare cod.37.02.04 in suma de 662,50 mii
le i .

Art.7. Se aprobd cheltuielile bugetului local al comunei Dobrin secliunea dezvoltare in
suma 1065,78 mii lei care sunt inregistrate la cheltuieli de capital pe capitole bugetare dupf, cum
urmeaz{:-

-la capitolul 5102710103- autoritdti executive suma de 15,00 mii lei pentru achizilii
de calculatoare.

Centru de Zi
le i ;

-la capitolul 55020301 560402- invd!6m6nt pentru proiectul ,, infiinlare Cradinifa gi
After School satul Verveghiu, comuna Dobrin, Judeful Sdlaj" suma de 250,00 mii

- la capitolul ZO6ZOSOt71010l-al imentare cu ap[-extindere al imentare cu ap6,
cana\izare suma de 30.00 mii lei.



-la capitolul 700250710101-construclie pentru addpost utlaje in suma de 180,00
mi i  le i . .

-la capitolul700250710130 proiecte gi programe suma de 70,00 mii lei;
-la capitolul 80020110560402 pentru programe de dezvoltare-program mdstxa322-

proiect ,,Achizilie utilaj pentru intrelinere ;i gospodirire comunald, in Comuna Dobrin , Judetul
Salaj"suma de 135,30 mii lei.

- la capitolul 84020301710101- drumuri comunale- cheltuiel i  de capital suma de
205.84 mii lei.

-la capitolul 870204560402--turism pentru
proiect ,, iNrttNllREA UNUI cENTRU DE INFoRMARE $l
DOBRIN, JUDETUL SALAJ" suma de 179,64 mii lei;

Art.8. Aprobdpentru activitdlile finanlate din venituriproprii sursa F, pentru anul 2015
urmdtoarele:

-la partea de venituri suma de 9,00 mii lei din se va compune din;
-venituri din prestdri de servicii suma de 9,00 mii lei ;
-la partea de cheltuieli suma de 9,00 mii lei care se compune din:
-cheltuieli pentru activitatea silvicl 9,00 mii Iei;
Lapartea de cheltuieli suma de 9,00 mii lei se inregistreazala:

-cheltuieli cu materiale Ei prestdri servicii suma de 9,00 mii lei.
Ant.9. Execulia bugetului local se realizeazd sub controlul nemijlocit al primarului care

va urmdri permanent realizarea veniturilor prevlzute.
Art.10. In vederea incadrdrii in prevederile de cheltuieli stabilite prin buget,primarul va

veghea la folosirea sumelor alocate din buget cu respectarea legislaliei financiare gi evitarea
oricdror forme de risip6.

Art.11. Prezenta hotdrdre se comunicd cu:
-lnstitu!ia Prefectului Judelului Sdlaj;
-DGFPCFS Silaj;
-Consiliul Judelean Sdlaj ;
-Trezoreria Zaldu:
-Serviciul contabilitate;
-Primarul comunei Dobrin;
-Dosar sedintl de consiliu.

programe (FEADR) mdsura 313-
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