ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CASIN
PRIMARIA

PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2007
Primarul comunei Casin,judetul Bacau;
Avand in vedere Legea nr.486/2006 privind Bugetul de Stat pe anul
2007;
Avand in vedere adresa nr.833/2.02.2007 a Consiliului Judetean si
adresa nr.123/8.01.2007 a Directiei Generale a Finantelor Publice Bacau;
Vazand Raportul de specialitate nr.1838/9.02.2007 intocmit de contabil;
Avand in vedere Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-sociala,buget,finante,administrarea domeniului public si privat al
comunei,agricultura,gospodarie comunala,protectia mediului,servicii si
comert;
In temeiul art.38,alin.4,lit.a si art.46 alin.2 din Legea nr.286/2006
pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale
nr.215/2001;
PROPUNE :
Art.1 – Aprobarea bugetului local pe anul 2007 la venituri in suma de
297.000 lei RON si la cheltuieli in suma de 1.948.000 lei RON cu un deficit
de 1.651.000 lei RON, din care: sume defalcate din TVA in suma de
1.078.000 lei RON, sume alocate de Consiliul Judetean in valoare de
429.000 lei RON , subventii pentru combustibili in valoare de 135.000 lei
RON si subventii pentru sprijin financiar pentru constituirea familiei in
valoare de 9.000 lei RON.
Art.2 – Repartizarea veniturilor proprii pe anul 2007 este urmatoarea :
• Impozite si taxe pe proprietate…………………..…..147.000 lei RON
• Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor
sau pe desfasurarea de activitati………………………84.000 lei RON
• Alte impozite si taxe fiscale………………….……….25.000 lei RON
• Venituri din proprietate……………………………….31.000 lei RON
• Amenzi , penalizari si confiscari……………………..10.000 lei RON

• Total venituri ………………………………………..297.000 lei RON
Art.3 – Cheltuielile bugetului local pe anul 2007 se repartizeaza astfel :
• Administratia locala………………………………600.000 lei RON
• Transferuri din bugetele locale pentru institutii de asistenta
sociala pentru persoane cu handicap………………31.000 lei RON
• Ordine publica………………………………………5.000 lei RON
• Invatamant………………………………………..545.000 lei RON
• Cultura……………………………………………..30.000 lei RON
• Asigurari si asistenta sociala……………………..324.000 lei RON
• Servicii de dezvoltare publica si locuinte………... 90.000 lei RON
• Protectia mediului………………………………..223.000 lei RON
• Transport…………………………………………100.000 lei RON
• Cheltuieli totale………………………………...1.948.000 lei RON
Art.4 – Se aproba bugetul veniturilor si cheltuielilor din activitati
autofinantate, dupa cum urmeaza :
• Camin cultural : 5.000 lei RON , atat la venituri cat si la cheltuieli
• Pasuni : 13.000 lei RON , atat la venituri cat si la cheltuieli
• Bugetul fondurilor speciale : venituri = 6.000 lei RON,
cheltuieli=12.000 lei RON, diferenta se acopera din soldul anului
2006.
Art.5 – Se aproba inchiderea exercitiului financiar pe anul 2006 la
venituri in suma de 1.956.624,78 lei RON si la cheltuieli in suma de
1.780.233,14 lei RON, cu un excedent de 176.391,64 lei RON care s-a virat
la fondul de rulment al Consiliului Local.
Art.6 – Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Bacau ,
primarului comunei Casin si compartimentului buget, contabilitate,
venituri,in termen de 10 zile de la data adoptarii, de catre secretarul
comunei.
Art.7 – Compartimentul buget,contabilitate,venituri va aduce la
indeplinire prezenta hotarare.
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