ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CASIN
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE NR.41
15.08.2007
Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2007
Consiliul Local al comunei Casin,judetul Bacau;
Avand in vedere Legea nr.486/2006 privind Bugetul de Stat pe anul
2007;
Vazand Raportul de specialitate nr.4395/14.08.2007 intocmit de d-na
Ditu Maria, 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.36,alin.4,lit.a si art.45 alin.2 lit.a din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata ;
HOTARASTE :
Art.1 – Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2007 la venituri
in suma de 397.000 lei RON si la cheltuieli in suma de 2.302.000 lei RON
cu un deficit de 1.905.000 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 20.000 lei RON, cote defalcate din impozitul pe venit 140.000 lei
si impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal 100.000 lei, subventii pentru trusou nou-nascuti 3000 lei.
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……………………………….36.000 lei RON

• Amenzi , penalizari si confiscari……………………..50.000 lei RON
• Venituri din valorificarea unor bunuri……………….55.000 lei RON
• Total venituri ………………………………………..397.000 lei RON
Art.3 – Cheltuielile bugetului local pe anul 2007 se repartizeaza astfel :
• Administratia locala………………………………640.000 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………………………………………..585.000 lei RON
• Cultura……………………………………………..30.000 lei RON
• Asigurari si asistenta sociala……………………..338.000 lei RON
• Servicii de dezvoltare publica si locuinte………... 170.000 lei
RON
• Protectia mediului………………………………..223.000 lei RON
• Transport…………………………………………280.000 lei RON
• Cheltuieli totale………………………………...2.302.000 lei RON
Art.4 – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli la activitatea de
drumuri si poduri din fonduri nerambursabile , sursa 08 , la venituri in suma
de 874.000 lei din fonduri externe nerambursabile si la cheltuieli in suma de
874.000 lei pentru investritia « Reconstructie pod peste paraul Casin, in
punctul Pochita, comuna Casin, sat Casin ».
Art.5– 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.6– Compartimentul buget,contabilitate,venituri va duce la
indeplinire prezenta hotarare.

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Popescu Monica Florinela

