ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI ION CREANGA
Nr. 272 DIN 05.01.2012

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea

la proiectul de hotărâre
bugetului local al Comunei Ion Creangă pe anul 2012.

Primarul comunei Ion Creanga ,jud. Neamt , Ing. Prichici Petrica , in conformitate cu prevederile art.
21 , alin.(2), art. 23 , alin.(2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale , prin care in termen
de 15 zile de la publicarea legii privind bugetul de stat in monitorul oficial al Romaniei .Avand in vedere
faptul ca Legea bugetului de stat pe anul 2012 a fost publicata in monitorul official nr. 914 din data de 22.12
.2011 si pe baza veniturilor proprii si a sumelor repartizate de catre DGFP Neamt , primarul are
obligatia in calitatea sa de ordonator principal de credite sa elaboreze si sa fundamenteze proiectul de
buget pentru anul 2012 .
In conformitate cu prevederilart. 36, alin.( 4), lit.”a” Legii nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale ,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,consiliul local adopta bugetul local la propunerea
primarului in termen de 45 zile de la publicarea legii bugetului de stat in monitorul oficial , respective pana
la data de 5. 02.2012 .
Tinand seama de Decizia DGFP Neamt prin care ne- au fost repartizate sume pentru finatarea
cheltuielilor descentralizate si sume pentru echilibrarea bugetului local precum si de veniturile proprii ale
bugetului local , primarul comunei Ion Creanga propune Proiectul de buget pentru anul 2012 in forma mai
jos prezentata .( este publicat pe site-ul primariei comunei Ion Creanga si pe postul local de televiziune,
TELSAT) . Locuitorii comunei Ion Creanga pot depune contestatii privind proiectul de buget la sediul
primariei zilnic intre orele 8-16,00 in termen de 15 zile de la data publicarii acestuia, in conformitate cu
prevederile art. 39 , alin.(3) din Legea finantelor publice locale nr. 273/ 2006, respective art.6 , alin.(4) din
Legea nr. 52/ 2003 privind transparent decizionala in administratia publica locala .
Consiliul local , in termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului
de buget , potrivit art.39, alin.(4) din Legea nr. 273/ 2006 se pronunta supra contestatiilor depuse si adopta
proiectul d e buget local , dupa ce acesta a fost votat pe capitol , subcapitole , titluri , articole , alienate ,
dupa caz si pe anexe .
Aprobarea bugetului local pe anul 2012 va avea deasemenea la baza asigurarea principiului publicitatii
si transparentei , astfel ca in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea finantelor publice locale nr. 273/
2006 , respective lit.”a” – publicarea proiectului d e buget pe pagina de internet a comunei Ion Creanga si
publicarea pe postul local de televiziune, TELSAT si lit.”b” a aceluiasi articol , dezbaterea publica a
proiectului de buget local , cu prilejul aprobarii acestuia .
Sinteza bugetului local pe anul 2012 :
1. Se aprobă bugetul general al comunei Ion Creanga , judetul Neamt , pe anul 2012 ,la venituri in suma
de 3.811 mii lei , iar la cheltuieli in suma de 3.923 mii lei , cu un deficit de 112 mii lei , ce va fi finantat
din execedentul anilor precedenti .
2. Se aprobă bugetul local al comunei Ion Creanga ,judetul Neamt , pe anul 2012 ,la venituri in suma de
3.811 mii lei , iar la cheltuieli in suma de 3.923 mii lei , cu un deficit de 112 mii lei ( finantat din
execedentul anilor precedenti ) .
3. Se aproba bugetul local , sectiunea de functionare a comunei Ion Creanga , judetul Neamt , pe anul
2012, in suma de 3.158 mii lei , atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli .
4. Se aprobă bugetul local sectiunea de dezvoltare a comunei Ion Creanga , judetul Neamt pe 2012 , la
venituri in suma de 653 mii lei , iar la cheltuieli in suma de 765 mii lei , cu un deficit de 112 mii lei
(finantat din execedentul anilor precedenti ) .
5. Se aproba bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- sectiunea de
functionare a comunei Ion Creanga , judetul Neamt pe anul 2012 in suma de 122 mii lei atat la partea de
venituri cat si la partea de cheltuieli .

6 Se aproba bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- sectiunea de
dezvoltare a comunei Ion Creanga , judetul Neamt pe anul 2012 in suma de 132 mii lei atat la partea de
venituri cat si la partea de cheltuieli.

7 Se aproba Lista obiectivelor de investitii cu finantare integral de la bugetul local repartizate pentru
lucrari in continuare , lucrari noi si alte cheltuieli de investitii pe anul 2012,
8 Se aproba programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare .
9 Se aproba utilizarea excedentului anilor precedenti in suma de 112 mii lei pentru finantarea deficitului
de dezvoltare a bugetului local , la obiectivele de investitii :
Construire Camin cultural nou , P+M , sc= 515 ( lucrari in continuare ) in suma de 112 mii lei
10 Se aproba pentru anul 2012 decontarea contravalorii abonamentelor cadrelor didactice navetiste ,
conform actelor justificative prezentate in unitate .
11. Se aproba fondul salariilor de baza pentru anul 2043 aferent numarului de personal , permanent si
temporar , al aparatului de specialitate al primarului comunei Ion Creanga .
Anexez alaturat proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Ion
Creanga si a listei investitiilor pe anul 2012 , impreuna cu anexele parti integrante din acesta .
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