ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
CALAN

H O TARAR EA

nr.

/2015

pentru aprobarea Bugetului Local ,Bugetul activitatilor finantate integral din
venituri proprii, pe anul 2015 si estimari pe anii 2016-2018
Consiliul Local al orasului Calan , judetul Hunedoara ,
Analizând raportul primarului cu privire la proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului
local al orsului Calan pe anul 2015 si avizul comisiei de specialitate ;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 86/30.12.2014;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi art. 20, alin.1 din
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , precum si completarile facute
prin Ordonanta nr. 63/30.06.2010 ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4), lit.a, art.63 alin.(1), lit.c) si
alin.(4), lit.b,din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală ;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă bugetul general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2015 si estimari
pe anii 2016-2018 conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art.2: Se aprobă bugetul local al orasului Calan pe anul 2015 si estimari pe anii 2016-2018,
la venituri în sumă de 47.186 mii lei , cheltuieli în sumă de 51.830 mii lei si un
deficit de 4.644 mii lei, conform anexei nr. 2
Art.3: Se aprobă bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2015 si
estimari pe anii 2016-2018 , atat la venituri cat si la cheltuieli în sumă de 315 mii lei ,
conform anexei nr. 3.
Art.4: Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015, conform anexei nr. 4
Art.5: Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art.6: Primarul prezintă consiliului local propuneri de rectificare a bugetului local pe anul
2015 , ca urmare a rectificării bugetului de stat sau din alte motive justificate .
Art.7: Hotarârea se comuniă la Institutia Prefectului judetului Hunedoara, ordonatorului de
credite, biroului buget-contabilitate , si se va afisa spre luare la cunostinta publică .
Călan, data :09.02.2015
PRESEDINTE DE SEDINTA ,

Avizat pentru legalitate ,
Secretar oraş
jr.Ioan Stelian Vulpe

ROMÂNIA
JUD. HUNEDOARA
ORAŞUL CĂLAN
PRIMAR

RAPORT
pentru aprobarea Bugetului Local ,Bugetul activitatilor finantate integral din
venituri proprii, pe anul 2015 si estimari pe anii 2016-2018
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi art. 20,
alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi Legea bugetului de
stat pe anul 2015 nr. 86 / 30.12.2014 , s- a întocmit proiectul de buget pe anul 2015 ,
care are ca obiectiv
stabilirea veniturilor şi a structurii acestora, pe sectiunea de
funcţionare , respectiv - dezvoltare , precum şi pe capitole şi subcapitole bugetare iar
a cheltuielilor pe destinaţii , în funţie de necesităţile oraşului .
La întocmirea proiectului de buget s-a ţinut cont de destinaţia sumelor alocate de
Administratia judeteana a finanţelor publice Hunedoara şi Consiliul Judeţean
Hunedoara pentru oraşul Călan , atât la repartizarea pe venituri , cât şi pe capitole de
cheltuieli bugetare , iar acolo unde s-a constatat că sumele din TVA sunt insuficiente , s-a
completat cu sume din venituri proprii , aşa cum prevede art. 4, lit b ) din Legea bugetului
de stat nr. 86/2014 ,si anume : ,,Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1)
şi (3), autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate
din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora.”

Mă refer aici la activităţile legate de creşă , serviciul public comunitar de evidenţă a
persoanelor şi asistenţă socială , unde sumele primite sunt insuficiente.De asemenea , nu
s-au primit sume suficiente pentru finanţarea de bază şi de loc pentru finanţarea
complementară, conform art. 105 alin. 3 din Legea educaţiei nr.1/2011.
O alta cerinţă este aceea legată de pogramul de investiţii , în sensul că , aşa dupa cum se
precizează în art.6 am prevăzut în programul de investiţii cu prioritate acele lucrări de
investiţii/activităţi noi sau în continuare, aferente proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile dar şi altele noi , pentru care sunt asigurate resursele financiare
necesare .
Sinteza bugetului pe capitole , subcapitole, titluri şi alineate se regăseşte în
anexele 1- 4 , care fac parte integrantă din proiect .
În temeiul art. 38 ,alin.( 4 ) lit. a) şi al art. 46 alin. ( 2 ) , lit. a ) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, supunem aprobării domnilor consilieri aprobarea Bugetului

Local ,Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii, pe anul 2015 si estimari pe
anii 2016-2018 .
Primar
Adrian Filip Iovănesc

ORAŞUL CALAN
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL

R A P O R T DE SPECIALITATE
pentru aprobarea Bugetului Local ,Bugetul activitatilor finantate integral din
venituri proprii, pe anul 2015 si estimari pe anii 2016-2018
Bugetul Consiliului local al oraşului Călan pe anul 2015 este elaborat în concordanţă cu
veniturile proprii de care dispune oraşul Călan ,cote şi sume defalcate din impozitul pe venit şi
sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru bugetele locale ,repartizate de Administratia
judeteana a finanţelor publice Hunedoara , prin DECIZIA nr .1/23.01.2015 a Sefului
administratiei judetene a finantelor publice Hunedoara
şi comunicate cu adresa
nr.
1549/23.01.2015 precum şi pe baza Hotararii Guvernului nr. 14/2015 .De asemenea , prin
Decizia nr. 2/26.01.2015 a Sefului administratiei judetene a finantelor publice Hunedoara ,
stabilita in baza Ordinului comun al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.
38/14.01.2015 ,ni s-a stabilit nivelul maxim al cheltuielilor de personal , pe anul 2015 la
suma de 7.419 mii lei . Astfel , prin aceste adrese au fost alocate urmatoarele sume :
 A) Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor,oraselor ,municipiilor ,pe anul 2015 in suma totala de 16.118 mii lei,din care :

1. Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat suma de
4.706 mii lei,din care :
- pentru cheltuieli cu salariile, sporurile,indemnizatiile si alte drepturi salariale in
bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora suma de 4.056
mii lei ;
-cheltuieli prevazute la art.104,alin.b)-e) din Legea educatiei nationale nr.1/2011
in suma de 650 mii lei ;
2. Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in invatamantul
in suma de 328 mii lei ;

preuniversitar

3. Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau
indemnizatiile lunare in suma de 1.037 mii lei ;
 B) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015 in suma de
1.036,78 mii lei , din care :

- Alocari pt. Asigurarea limitelor de venituri , conform HG nr. 14/2015Anexa nr1

889 mii lei

- Suma repartizata conform criteriilor din suma alocata pe judet prin Hg nr.
14/2015 – Anexa nr. 2 si Decizia sefului AJFP Hunedoara nr. 1/2015
147,78 mii lei
 C) Sume alocate din Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2015 in suma de 751 mii lei .
Pe această bază, ţinând seama de solicitările şi nevoile oraşului Călan, au fost dimensionate
cheltuielile bugetare necesare finanţării acţiunilor social-culturale, autorităţi publice, servicii şi
dezvoltare publică, acţiuni economice, precum şi asigurarea măsurilor de protecţie socială a
populaţiei.
Constituirea bugetului local al Oraşului Călan
Bugetul local pe anul 2015 este proiectat în condiţiile existenţei unor resurse

financiare limitate, precum şi în funcţie de solicitările instituţiilor publice cu finanţare parţială sau
totală din bugetul local .
Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelui local s-a bazat pe constatarea ,
evaluarea si inventarierea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se
calculeaza impozitele si taxele aferente , evaluarea servicxiilor prestate si a veniturilor
obtinute din acestea , precum si pe alte elemente specifice .
Veniturile bugetului local însumează 47.186 mii lei, aşa cum rezultă din anexa nr. 2.1
,din care veniturile proprii sunt în sumă de 6.756,22 mii lei şi cuprind veniturile formate din
impozite şi taxe pe proprietate în sumă de 2.245,22mii lei , precum şi cotele si sumele defalcate
din impozitul pe venit care sunt în sumă de 2.756 mii lei .Veniturile proprii s-au stabilit
în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 571/2003 ,privind Codul Fiscal cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.L. nr. 100/ 27.11.2014, privind impozitele şi
taxele locale pentru anul 2015 .
Fundamentarea veniturilor bugetelor locale s-a efectuat ţinând cont de sumele
înregistrate în registrul de roluri ca şi debit pentru anul curent, dar au fost cuprinse şi rămăşişele
la finele anului 2014 , plus majorările de întârziere aferente veniturilor neîncaste la termen
.Cheltuielile bugetului local s-au stabilit la suma de 51.830 mii lei, aşa cum rezultă din anexele nr.
2.2 şi 2.3 , în funcţie de necesităţile prognozate pe 2015, raportate la planificările şi valoarea
realizărilor efective în 2014, pe fiecare capitol de cheltuieli bugetare .
Detalierea veniturilor şi cheltuielilor bugetare pentru exerciţiul financiar 2015
se regăseşte în:
- Anexa nr.1 – Bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2015 ;
-Anexa nr.2 – Bugetul local detaliat la venituri pe secţiunea de funcţionare si dezvoltare
precum si pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare ,
capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2015 si estimari
pe anii 2016-2018;
- Anexa nr.3 – Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii si subventii pe anul 2015 si estimari pe anii 2016-2018;
-Anexa nr. 4 -Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015.
Consider că proiectul de hotărâre pentru aprobarea Bugetului Local ,Bugetul
activitatilor finantate integral din venituri proprii, pe anul 2015 si estimari pe anii 2016-2018, este
bine structurat, în concordanţă cu necesităţile economico-sociale ale oraşului şi cu prevederile
legale în vigoare ,prin urmare solicit aprobarea în forma prezentată .

Călan , la 09.02.2015
Sef serviciu financiar
Elena Dan

