ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI ION CREANGA
NR.2210 DIN 26.03.2013

ANUNT
DIN 26.03.2013
Se supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea
bugetului local al comunei Ion Creanga pentru anul 2013 .
Până la data de 10.04.2013 persoanele interesate vor putea depune în scris propuneri,
sugestii sau opinii la registratura Primăriei Comunei Ion Creanga.

PRIMAR
ING. PRICHICI PETRICA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI ION CREANGA
NR. 2211 DIN 26.03.2013

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 26.03.2013 .
In conformitate cu prevederile art. 8 , lit.”a” si ale art. 39 , alin.( 3 ) din Legea nr. 273/
2006 privind finantele publice lovale , cu modificarile si completarile ulterioare , am
procedat la publicarea la afisierul primariei comunei Ion Creanga si pe sit-ul primariei
comunei Ion Creanga , astazi 10.04.2012 , Proiectului bugetului local al comunei Ion
Creanga pe anul 2013, dupa cum urmeaza :
-

Proiectul Sectiunii de functionare a bugetului local pe anul 2013 .
Proiectul Sectiunii de sectiunea de dezvoltare a a bugetului local pe anul 2013
Proiectul Listei de investitii pe anul 2013
Expunerea de motive a primarului comunei Ion Creanga
Referatul contabilului primariei comunei Ion Creanga
Proiectul de hotarare initiat de primar
Procesul verbal de afisare a proiectului de buget local pe anul 2013 .
Programul de investitii pentru anul 2013 .

Secretar
Nita Mihaela

Martori ;
Bulgariu Maria ……….
Suditu Lucica …………

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2013,
al Comunei Ion Creangă.
Primarul comunei Ion Creanga,judetul Neamt , Ing. Prichici Petrica ;
Tinand seama de Expunerea de motive nr. 2209 din 26.03.2013 a primarului
comunei prin care propune aprobarea bugetului general al comunei Ion Creanga pentru
anul 2013 si a referatului compartimnetului de specialitate inregistrat la nr. 2208 din
27.03.2013.
Luand act de prevederile :
- Legii bugetului de stat nr.5 din 21.02.2013 pe anul 2013 , publicata in MO nr. 106
din 22.02.2013 .
- Decizia Directorului DGFP Neamt nr. 274/ 22.03.2013
- H.G nr. 72 / 2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard pe elev/ prescolar / an si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat .
-art. 1 , alin. (2) , art. 33 , alin.(4) , lit.” f” , art.39 , alin.(2), (6) din Legea nr. 273 / 2006 a
finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare .
- Ordinului comun al Ministerului Dezvoltarii regionale si Administratiei Publice nr. 246/
22.02.2013 si Ministerul Finatelor Publice , nr. 248/ 21.02.2013 prin care s-a aprobat
nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatii
administrativ – teritoriale pentru anul 2013 .
- Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 24 din 06.03.2013 privin d repartizarea unor
sume defalcate din unelel venituri ale bugetului de stat pe UAT , pentru anul 2013 ,
precum si estimarile pentru anii 2014- 2016.
- Ordinului comun al Ministerului Administratiei si internelor si Ministerul Finatelor
Publice , nr. 1539/ 2238/ 28.12.2006 .
- Decizia Directorului DGFP Neamt nr. 210/ 28.02.2013
- Legea educatiei nationale nr. 1/ 2011
-OUG nr. 71 / 2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect
acordarea de
drepturi salariale personalului din sectorul bugetar .
- Legea nr. 230/ 2011 pentru aprobarea OUG nr. 71/ 2009 .
- Legea nr. 52 /2003 privind transparent decizionala in administratia publica .
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273 /2006 privind finaţele publice locale , cu
modificările şi completarile ulterioare si a Legii bugetului de stat pe anul 2013 , nr. 5 /
21.02.2013 .
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate .
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(2) ,lit.”b”; alin.(4) lit.”a”; art.45,alin(2),lit”a” si ale
art.115 alin (1) , lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare:
PROPUN :

Art. 1 Se aprobă bugetul general al comunei Ion Creanga , judetul Neamt , pe
anul 2013 ,la venituri in suma de 4.741 mii lei , iar la cheltuieli in suma de 5.085 mii
lei , cu un deficit de 344 mii lei , ce va fi finantat din execedentul anilor precedenti ,
conform anexei nr. 1 .
Art. 2 Se aprobă bugetul local al comunei Ion Creanga ,judetul Neamt , pe anul
2013 ,la venituri in suma de 4.396 mii lei , iar la cheltuieli in suma de 4.666 mii lei , cu
un deficit de 270 mii lei ( finantat din execedentul anilor precedenti ), conform anexei
nr. 2 .
Art. 3 Se aproba bugetul local , sectiunea de functionare a comunei Ion
Creanga , judetul Neamt , pe anul 2013, in suma de 3.932mii lei , atat la partea de
venituri cat si la partea de cheltuieli , conform anexei nr. 3.
Art. 4 Se aprobă bugetul local sectiunea de dezvoltare a comunei Ion Creanga
, judetul Neamt pe 2013 , la venituri in suma de 464 mii lei , iar la cheltuieli in suma de
734 mii lei , cu un deficit de 74 mii lei (finantat din execedentul anilor precedenti ),
conform anexei nr. 4 .
Art. 5 Se aproba bugetulgeneral al institutiilor publice finantate integral sau
partial din venituri proprii a comunei Ion Creanga , judetul Neamt pe anul 2013 in suma
de 345 mii lei iar la cheltuieli in suma de 419 mii lei , cu un deficit de 74 mii lei
(finantat din execedentul anilor precedenti ), conform anexei nr. 5.
Art. 6 Se aproba bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din
venituri proprii- sectiunea de functionare a comunei Ion Creanga , judetul Neamt pe anul
2013 in suma de 45 mii lei atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli,
conform anexei nr. 6.
Art. 7 Se aproba bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din
venituri proprii- sectiunea de dezvoltare a comunei Ion Creanga , judetul Neamt pe anul
2013 in suma de 300 mii lei iar la cheltuieli in suma 374 mii lei, cu un deficit de 74
mii lei , ce va fi finantat din execedentul anilor precedenti, conform anexei nr. 7.
Art.8 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 2013, conform anexei nr. 8a
Art. 9 Se aproba programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse
de finantare conform anexei nr. 8b .
Art.10 Se aproba utilizarea excedentului anilor precedenti in suma de 274
mii lei pentru finantarea deficitului de dezvoltare a bugetului local , la obiectivul de
investitii : Modernizare retea de
drumuri stradale in comuna Ion Creanga , jud. Neamt ( lucrari in continuare ) in suma
de 270 mii lei .
Art.11 Se aproba utilizarea excedentului anilor precedenti in suma de 74 mii
lei pentru finantarea deficitului de dezvoltare a bugetului institutiilor publice finantate
integral sau partial din venituri proprii, la obiectivul de investitii : Construire camin
cultural nou P+ M in suprafata construita de 515 mp in satul Ion Creanga , comuna Ion
Creanga , jud. Neamt ( lucrari in continuare ) in suma de 74 mii lei .
Art.12 Se aproba fondul salariilor de baza pentru anul 2013 in suma de 2071
mii lei , aferent numarului de personal , permanent si temporar , al aparatului de
specialitate al primarului comunei Ion Creanga precum si capitolele invatamant ,
sanatate , asistenta sociala , conform anexei nr. 9
Art.13. Primarul comunei Ion Creangă si contabilul sef al primariei va asigura
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 14 Secretarul comunei va comunica prezenta instituţiilor si persoanelor
interesate .

INITIATOR PROIECT
PRIMAR
ING. PRICHICI PETRICA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI ION CREANGA
NR. 2209 DIN 26.03.2013

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea

la Proiectul de hotărâre
bugetului local al Comunei Ion Creangă pe anul 2013.

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 si tinand seama de Legea bugetului de stat nr. 5 din
21.02.2013 pe anul 2013 care a fost publicata in monitorul oficial nr. 106 din 22.02.2013
si pe baza veniturilor proprii si a sumelor repartizate de catre DGFP Neamt si
Consiliul Judetean Neamt ,primarul are obligatia in calitatea sa de ordonator principal
de credite sa elaboreze si sa fundamenteze proiectul de buget local pentru anul 2013 .
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 .
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 2013 in forma mai jos prezentata ( este publicat pe site-ul
primariei comunei Ion Creanga si la afisierul primariei ) . Locuitorii comunei Ion Creanga
pot depune contestatii privind proiectul de buget la sediul primariei zilnic intre orele 816,00 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 transparenta 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 de buget local , dupa ce acesta a fost votat pe capitol ,
subcapitole , titluri , articole , alienate , dupa caz si pe anexe .
Aprobarea bugetului local pe anul 2013 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 de
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 2013 :
bugetul general consolidat al comunei Ion Creanga , judetul Neamt , pe anul 2013
,la venituri in suma de 4.741 mii lei , iar la cheltuieli in suma de 5.085 mii lei , cu
un deficit de 344 mii lei , ce va fi finantat din execedentul anilor precedenti ,
conform anexei nr. 1 .
- bugetul local al comunei Ion Creanga ,judetul Neamt , pe anul 2013 ,la venituri in
suma de 4.396 mii lei , iar la cheltuieli in suma de 4.666 mii lei , cu un deficit de
270 mii lei ( finantat din execedentul anilor precedenti ), conform anexei nr. 2 .
- bugetul local , sectiunea de functionare a comunei Ion Creanga , judetul Neamt , pe
anul 2013, in suma de 3.932mii lei , atat la partea de venituri cat si la partea de
cheltuieli , conform anexei nr. 3.
- bugetul local sectiunea de dezvoltare a comunei Ion Creanga , judetul Neamt pe
2013 , la venituri in suma de 464 mii lei , iar la cheltuieli in suma de 734 mii lei , cu
un deficit de 74 mii lei (finantat din execedentul anilor precedenti ), conform anexei
nr. 4 .
bugetulgeneral al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri
proprii a comunei Ion Creanga , judetul Neamt pe anul 2013 in suma de 345 mii lei
iar la cheltuieli in suma de 419 mii lei , cu un deficit de 74 mii lei (finantat din
execedentul anilor precedenti ), conform anexei nr. 5.
- bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri propriisectiunea de functionare a comunei Ion Creanga , judetul Neamt pe anul 2013 in suma
de 45 mii lei atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, conform anexei
nr. 6.
- bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri propriisectiunea de dezvoltare a comunei Ion Creanga , judetul Neamt pe anul 2013 in suma
de 300 mii lei iar la cheltuieli in suma 374 mii lei, cu un deficit de 74 mii lei , ce
va fi finantat din execedentul anilor precedenti, conform anexei nr. 7.
- 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 2013,
conform anexei nr. 8a
- programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare conform
anexei nr. 8b .
- utilizarea excedentului anilor precedenti in suma de 274 mii lei pentru finantarea
deficitului de dezvoltare a bugetului local , la obiectivul de investitii : Modernizare
retea de drumuri stradale in comuna Ion Creanga , jud. Neamt ( lucrari in continuare
) in suma de 270 mii lei .
- utilizarea excedentului anilor precedenti in suma de 74 mii lei pentru finantarea
deficitului de dezvoltare a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial
din venituri proprii, la obiectivul de investitii : Construire camin cultural nou P+ M in

-

suprafata construita de 515 mp in satul Ion Creanga , comuna Ion Creanga , jud.
Neamt ( lucrari in continuare ) in suma de 74 mii lei .
fondul salariilor de baza pentru anul 2013 in suma de 2071 mii lei , aferent
numarului de personal , permanent si temporar , al aparatului de specialitate al
primarului comunei Ion Creanga precum si capitolele invatamant , sanatate , asistenta
sociala , conform anexei nr. 9

Anexez alaturat proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al
comunei Ion Creanga si a listei investitiilor pe anul 2013 , impreuna cu anexele
parti integrante din acesta .
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