ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 18
din 04.04.2013
privind : adoptarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe anul 2013
Initiator : Bratu Petrică – primar
Nr. si data depunerii proiectului de hotarare : 3236/01.04.2013
Consiliul local al comunei Tulucesti, judetul Galati întrunit în şedinţă extraordinară în
data de 01.04.2013 conform dispoziţiei de convocare nr. 109/01.04.2013 ;
Avand in vedere Expunerea de motive prezentata de initiator inregistrata la nr.
3237/01.04.2013 ;
Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat la nr. 3265/02.04.2013 ;
Avand in vedere Avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultură activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism nr. 3365/04.04.2013 ;
Avand in vedere prevederile art. 19 al. 1, art. 20 al. 1 lit. a, art. 33 al. 3 şi 4, art. 41 din
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 38 din legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 5 privind bugetul de stat pe anul 2013;
Având în vedere Decizia directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Galaţi nr. 86/28.02.2013 privind sumele rezultate în urma repartizării pe anul 2013 şi estimările
pentru anii 2014-2016, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale;
Având în vedere Decizia directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Galaţi nr. 87/28.02.2013 privind sumele rezultate în urma repartizării pe anul 2013 şi estimările
pentru anii 2014-2016 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi municipiului Bucureşti,
pentru finanţarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor
lunare, precum şi a cheltuielilor cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi
combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social;
Adresa D.G.F.P Galaţi nr. 14193/15.03.2013 privind comunicarea Deciziei Directorului
General nr. 96/15.03.2013 în ce priveşte repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor
şi municipiului Bucureşti, prevăzut la art. 5 alin. 3 lit. a şi b din legea bugetului de stat pe anul
2013 nr. 5 şi estimările pe anii 2014-2016, respectiv aprobarea prin Decizia nr. 97/15.03.2013 a
nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat;
Adresa MFP nr. 350600/2013 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa
pe valoare adăugată pentru bugetele locale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor şi municipiului Bucureşti, comunicată de DGFP Galaţi cu nr. 15189/22.03.2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 288/27.03.2013 privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor fefalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale şi a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală aferente anului 2013 şi estimările pentru anii 20142016;
Având în vedere adresa nr. 696/27.03.2013 privind propunerile pentru elaborarea
bugetului de către Centrul Financiar Sc. Gimnazială Tuluceşti;
Contractul nr. POSDRU/110/5.2/G/87968 privind proiectul “FII SANATOR, FII DE
FOLOS-PROGRAM INTEGRAT DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE DIN
MEDIUL RURAL PRIN FORMARE PROFESIONALĂ, CONSILIERE SI PROMOVAREA
UNUI STIL DE VIATA SANĂTOS”
Contractul nr. POSDRU/110/5.2/G/89608 privind proiectul “ AI UN MEDIU CURAT, AI
O VIAŢĂ MAI BUNĂ LA SAT – PROGRAM DE PROMOVARE ŞI FORMARE PENTRU
ACTIVITĂŢI ECOLOGICE ŞI TURISTICE ÎN MEDIUL RURAL”
Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (4). litera a din Legea administratiei publice locale nr.
215/ 200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Conform art. 45, alin. (2) din legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R ĂŞ T E :
Art. 1.- Se adopta bugetul comunei Tuluceşti pe anul 2013, care cuprinde:
- Venituri totale
- 6.172.000
din care:
- venituri proprii
- 1.390.000
- sume defalcate din TVA ptr. echilibrare
- 532.000
- sume alocate din cotele defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
– 1.347.000
- cote defalcate din impozitul pe venit
- 414.000
- subvenţii de la bugetul de stat
- 210.000
- sume defalcate din T.V.A pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor
, oraşelor, municipiilor
- 2.173.000
- sume FEN postaderare
- 106.000
- Cheltuieli totale
- 7.691.000
din care:
- cheltuieli curente
- 5.235.000
- cheltuieli de capital
- 937.000
- excedent anii precedenti
- 1.519.000
Art. 2.- Se aproba bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la
cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe, bugetul institutiilor
publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, bugetul institutiilor publice
finantate integral din venituri proprii, veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local
pe capitole si subcapitole conform anexelor nr. 1, 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta
hotarare

Art. 3 – Se aproba lista obiectivelor de investitii pentru anul 2013 ;
Art. 4. – Domnul primar Bratu Petrică, va duce la indeplinire prezenta hotărâre;
Art. 5. - Domnul secretar, Sandu Dan, va aduce la cunostinta publica prezenta
hotarare;
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Răuţă Viorica

Contrasemnează,
SECRETAR,
Sandu Dan

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 1 pentru agricultură
activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi
urbanism
Nr.
AVIZ
La proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe anul
2013
În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi
avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : adoptarea bugetului local al
comunei Tuluceşti pe anul 2013, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe anul 2013
- expunerea de motive prezentată de iniţiator;
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca membri pe
domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Mitrofan Nicolae Marius, Peiu Lică şi Marin
Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu
voturi pentru
aprobarea acestui proiect de hotărâre.

NOUR GHEORGHE
BRATU VASILE
PEIU LICĂ
MITROFAN NICOLAE MARIUS
MARIN NECULAI

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,
culte, învăţământ, sănătate şi familie,
protecţie copii, tineret şi sport
Nr.
AVIZ

La proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe anul
2013
În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi
avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : adoptarea bugetului local al
comunei Tuluceşti pe anul 2013, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe anul 2013
- expunerea de motive prezentată de iniţiator;
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca membri pe
domnii consilieri : Răuţă Viorica, Roşu Bogdan Dragoş, Soimu Gabriel Claudiu, Neghină
Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu
voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.
RĂUŢĂ VIORICA
ROŞU BOGDAN DRAGOŞ
SOIMU GABRIEL CLAUDIU
NEGHINĂ CONSTANIN
BERNEA ION
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Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,
protecţia mediului şi turism,
juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice
Nr.
AVIZ

La proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe anul
2013
În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi
avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : adoptarea bugetului local al
comunei Tuluceşti pe anul 2013, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al comunei Tuluceşti pe anul 2013
- expunerea de motive prezentată de iniţiator;
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca membri pe
domnii consilieri : Bogatu Florică, Popa Costică, Mîrza Marius, Mocanu Victor, Enache Daniel,
avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu
voturi pentru aprobarea acestui
proiect de hotărâre.

ENACHE DANIEL
BOGATU FLORICĂ
MOCANU VICTOR
POPA COSTICĂ
MÎRZA MARIUS

