ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA OHABA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
privind aprobarea bugetului local al comunei Ohaba pe anul 2012

Consiliul Local Ohaba, judetul Alba intrunit in sedinta ordinara in data de
31 01 2012,
Vazand , proiectul de hotarare initiat de primarul comunei, referatul de
specialitate intocmit de compartimentul financiar-contabil si avizul favorabil al
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, privind aprobarea bugetului
local pe anul 2012 ;
Avand in vedere :prevederile art.39 (6) din Legea nr. 273/2006 , privind
finantele publice ,
In baza prevederile Legii nr. 293/2011 prin care s-a aprobat bugetul de stat
pentru anul 2012;
Potrivit : Deciziei nr. 2/03 01 2012 a Directorului executive al D.G.F.P.Alba
prin care s-au repartizat pe unitati administrative teritoriale sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata si cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale;
; Deciziei nr. 8/05 01 2012 a Directorului executive al D.G.F.P.Alba
s-au repartizat pe unitati administrative teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
: Deciziei nr. 17/13 01 2012 a Directorului executive al D.G.F.P.Alba
s-au repartizat pe unitati administrative teritoriale nivelul maxim al cheltuielilor de
personal aferent bugetului general centralizat pe anul 2012
: adresei D.G.F.P. Alba nr. 101797/200653/16 01 2012 privind repartizarea pe
trimestere a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata,
: Hotararii Consiliului Judetean Alba 20/26 01 2012 s-a aprobat repartizarea
sumelor pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea
proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala si a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012
In baza prevederilor art.36 (2) lit.b), (4) litera b) privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 45 (2) lit a) si art. 115 (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 ,
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Aprobarea veniturile bugetului local pe anul 2012 in
suma de 745 mii 1ei.
1. Venituri proprii 48.02
297,00 mii lei ;
2.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor,oraselor si municipiilor 11.02.02
140,00 mii lei ;
din care :
-invatamant-chelt.de personal
105,00 mii lei ;
-finantarea drepturilor asist.pers.a pers.cu hand.grav,
sau indemnizatii lunare
23,00 mii lei;
- finantarea cheltuielilor prevazute la art. 104, alin.2
lit.b)-e) din Legea educatiei nationale
9.00 mii lei
-alte chelt.descentralizate conf. Art. 5 alin. 4 din Legea
nr. 286/2011 (ob.inv. penteu unitatile de invatamant,
aj. inc.loc.pt. beneficiarii de ajutor social, sevicii pubice
de ev. persoanelor, chelt. creselor)
3,00 mii lei
3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06
99,00 mii lei;
4. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04
de la DGFP Alba
209,00 mii lei ;
Art. 2. Aproba cheltuielile bugetului local pe anul 2012 in suma de 745 mii lei,
astfel :
1. Autoritati publice si actiuni externe-autoritati executive
317,00 mii lei ;
cheltuieli de personal titlul 10
189,00 mii lei ;
bunuri si servicii
titlul 20
123,00 mii lei ;
cheltuieli de capital, titlul 70
5,00 mii lei;
2. Ordina publica si siguranta nationala-protectie civila
2,00 mii lei ;
bunuri si servicii
titlul 20
2,00 mii lei ;
3. Invatamant
129,00 mii lei ;
cheltuieli de personal titlul 10
105,00 mii lei;
bunuri si servicii
titlul 20
21,00 mii lei ;
burse
titlul 59
3,00 mii lei;

4 . Sanatate
bunuri si servicii titlul 20
5. Cultura,recreere si religie
transferuri titlul 51
6. Asigurari si asistenta sociala
cheltuieli de personal titlul 10
ajutor social titlul 57
7. Locuinte,servicii si dezvoltare publica
bunuri si servicii titlul 20
cheltuieli de capital titlul 70
8. Asociatia ,,Tara Secaselor”
Bunuri si servicii titlul 20
9. Transporturi (piatra pe strazi)
bunuri si servicii titlul 20
cheltuieli de capital titlul 70

40,00 mii lei;
40,00 mii lei;
20,00 mii lei ;
20,00 mii lei ;
67,80 mii lei ;
22,00 mii lei ;
45,80 mii lei ;
79,00 mii lei ;
40,00 mii lei ;
39,00 mii lei ;
17,00 mii lei;
17,00 mii lei
49,20 mii lei ;
45,20 mii lei ;
4,00 mii lei

Art. 3. Aproba bugetul institutiilor finantate din venituri
proprii si subventii din bugetul local, camin cultural si pasuni
comunale pe anul 2012, atat la partea de venituri si cheltuieli
Venituri :
Venituri proprii
Transferuri buget local
Cheltuieli :
Bunuri si servicii

85,00 mii lei
65,00 mii lei
20,00 mii lei
85,00 mii lei

Art4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde contabilul comunei.
Prezenta se comunica : Institutiei Prefectului-Judetul Alba
: D.G.F.P. Alba
: Trezoreriei mun. Sebes
: serviciului contabilitate comuna Ohaba
Presedinte de sedinta,
Consilier,
DRAGOMIR IRIMIE

Nr. 3/2012
Ohaba 31 01 2012

Contrasemneaza,
Secretar,
DRAGOI NICOLAE

Anexa 1 la HCL nr. 3/31 01 2012

Lista cu lucrarile propuse a se realize in cursul anului 2012
pe raza comunei Ohaba

Nr.crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lucrarea
Reparatii Camin Cultural Ohaba
Reparatii sediu Primarie Ohaba
Proiectare realizare spatii verzi in comuna Ohaba
Reparatii curente Punct Sanitar Secasel
Pietruire strazi comunale Ohaba
Amenajari drumuri catre pasunile comunale
Curatire fantani de pe pasunile comunale
Program stare civila

Valoare
20.000 lei
4 .000 lei
39.000 lei
40.000 lei
45.200 lei
55.000 lei
5.000 lei
5,000 lei

Ohaba _31 01 2012_,

Presedinte de sedinta,
Consilier,
DRAGOMIR IRIMIE

Contrasemneaza,
Secretar

