
      R  O M Â � I A 
JUDEŢUL VRA�CEA 
  COMU�A PALTI�   
  CO�SILIUL LOCAL  

 
                                              HOTĂRÂREA nr. 9 
                                                din 16 aprilie 2009 
                                                                                                   
    
Privind: aprobarea :  Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Paltin,  
judeţul Vrancea,  a  Listei de investitii, a Bugetului local de venituri si cheltuieli în 
afara bugetului local,  pentru anul 2009  

 

 
Consiliul Local al comunei Paltin, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă 
extraordinară,   
                        - având în vedere expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  privind 

aprobarea :  Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Paltin,  judeţul 
Vrancea,  a  Listei de investitii, a Bugetului local de venituri si cheltuieli în afara 
bugetului local,  pentru anul 2009  prezentate de către primarul comunei, în calitate de 

iniţator ;  

                        - în baza raportului de specialitate  nr. 1618 / 14.04.2009,  înaintat de către 

d-l Boroş Gelu – consilier  - contabil cheltuieli, în cadrul aparatului de sepcialitate al 

primarului,  cu privire la necesitatea iniţierii  unui proiect de hotărâre privind aprobarea 

Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Paltin,  judeţul Vrancea,  a  Listei 
de investitii, a Bugetului local de venituri si cheltuieli în afara bugetului local,  pentru 
anul 2009  bugetului local al  comunei Paltin, judeţul Vrancea, pentru anul 2009;  

                        -  având in vedere prevederile art.19 alin. 1 lit. a ,art.20, alin (1),lit.a, 

art.26, art. 39 şi art. 58, alin (2) şi (3),  din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice 

locale cu modificarile si completarile ulterioare,  precum si dispozitiile art. 4 şi 5, din 

Legea nr. 18 / 2009  a bugetului de stat pe anul 2009, modificată şi completată prin OUG 
nr. 34 din 11 aprilie 2009, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale ;       

                          - având în vedere Decizia nr. 94 / 04.03.2009, DGFP Vrancea, privind 

repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi 

administrativ-teritoriale,ale jud. Vrancea, pe anul 2009, adresa nr. 4572 / 04.03.2009, a 

DGFP Vrancea, şi adresa nr. 2864 / 03.04.2009, a Consiliului judeţean Vrancea,  privind 

alocarea unor sume pentru anul 2009, comunei Paltin,  precum şi adresa nr. 7304 / 

09.04.2009, a DGFP Vrancea, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat ,  

                           - în temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. a , art. 39 alin. (2), art. 45 

alin.2 lit. a,  din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala ,republicată  

 
       H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

Art.  1.  Aprobă Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Paltin,  judetul 

Vrancea pentru anul 2009 ,  conform anexei nr.1;  



Art.   2.   Aprobă Lista de investitii pentru anul 2009, la nivelul comunei Paltin, 

conform anexei nr.2;  
Art.    3.  Aprobă Bugetul local de venituri si cheltuieli în afara bugetului local,  
pentru anul 2009, la nivelul comunei Paltin, conform anexei nr. 3;  
Art.     4.  Aprobă Bugetul de venituri proprii, pentru anul 2009, la nivelul comunei 

Paltin, conform anexei nr. 4;  
Art.    5.   Repartizarea sumelor alocate, pe capitole, conform  borderoul de debite 

înaintat de compartimentul impozite şi taxe locale, precum şi execuţia bugetului local din 

data de 31.03.2009, este următoarea :  

 

Venituri 

      

Capitol Cod Suma 
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 110.000 

Sume alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 226.000 
  C.J. Vrancea   150.000 

  Finante   76.000 

Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului 

Bucureşti 

11.02.02 1.476.000 

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 155.000 
  C.J. Vrancea   0 

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor de casa 40.02.11 47.000 
Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 6.000 

Ajutor pentru incalzirea locuintei 42.02.34 120.000 
Trusouri nou nascuti 42.02.36 6.000 

Venituri din taxe şi impozite   226.000 
      

TOTAL 2.372.000 
      

Buget in afara bugetului local - 11      
      

Capitol Cod Suma 
Fond de rulment 36.11.10 100.000 
Alte venituri 36.11.50 1.000 

TOTAL 101.000 
      
      
      
      

Buget de venituri proprii - 15      
      

Capitol Cod Suma 
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.15.05 2.000 

Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, camine şi cantine 30.15.14 49.000 

TOTAL 51.000 

      

 

 

 



Cheltuieli 

      

Capitol Cod 
Cheltuieli 

de 
personal 

Bunuri 
si 

servicii 
Transferuri 

Cheltuieli 
de capital 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 299.000 105.000    

Transferuri cu caracter general 56.02     3.000   

Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 16.000 9.000     

Învăţământ 65.02 1.092.000 50.000 58.000  

Cultură, recreere şi religie 67.02 39.000 16.000    

Asigurari şi asistenţă socială 68.02 277.000   181.000   

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02  17.000 20.000   25.000 

Protecţia mediului 74.02   7.000    

Transporturi 84.02 18.000  15.000   125.000 

TOTAL  1.758.000 222.000 242.000 150.000 

TOTAL CHELTUIELI 

    

2.372.000 
     

Buget in afara bugetului local - 11      

Capitol Cod 
Cheltuieli 

de 
personal 

Bunuri 
si 

servicii 
Transferuri 

Cheltuieli 
de capital 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.11       100.000 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.11       1.000 

TOTAL  0 0 0 101.000 

TOTAL CHELTUIELI 101.000 
      

Buget de venituri proprii - 15      

Capitol Cod 
Cheltuieli 

de 
personal 

Bunuri 
si 

servicii 
Transferuri 

Cheltuieli 
de capital 

 Învăţământ 65.15  49.000   

Cultură, recreere şi religie 67.15  2.000   

TOTAL  0 2.000 0 0 

TOTAL CHELTUIELI 2.000 

 

Art.   6.  Pentru acoperirea golurilor temporare de casă, se va folosi suma de 47.000 lei, 

din fondul de rulment, iar diferenţa de sume să fie  utilizată pentru finantarea unor 

investitii din competenta Consiliului Local, şi pentru dezvoltarea serviciilor publice 

locale in interesul colectivitatii. 
Art.   7.  Prevederile prezentei   Hotărârii vor fi  duse la indeplinire  de primarul comunei 

şi compartimentul financiar –contabil,  din cadrul Primariei comunei Paltin. 

Art.  8.  Secretarul comunei Paltin va asigura procedurile de aducere la cunoştinţă 

publică şi de comnicare a prezentei Hotărâri, o va transmite primarului comunei, 

compartimentului financiar – contabil, precum şi Instituţiei Prefectului, judeţul Vrancea, 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 
           PREŞEDI�TE DE ŞEDI�ŢĂ,                                 CO�TRASEM�EAZĂ, 
                             Consilier,                                                 Secretarul comunei Paltin, 
        VALERICĂ – LORIA� PA�ŢUŞ                              IO�EL  GHIORGHIŢĂ 
 


