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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

                                   HOTĂRÂREA NR.108 

privind rectificarea bugetului local cu suma de 112,0 mii lei reprezentand venituri 

proprii buget local – etapa noiembrie 2016 
 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

           Având în vedere : 

 expunerea de motive privind rectificarea bugetului local cu suma de 112,0 

mii lei  reprezentand venituri proprii buget local – etapa noiembrie  2016; 

Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui nr.292 din 

18.01.2016 înregistrată la Primăria municipiului Huşi la nr 1055 din 

19.01.2016 prin care se comunica sumele defalcate din TVA şi sume alocate 

din cote defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

(cu repartizarea pe trimestre) şi estimări 2017-2019, potrivit Deciziei Şefului 

A.J.F.P. Vaslui, Adresă A.J.F.P. Vaslui nr.931 din 12.02.2016 înregistrată la 

Primăria municipiului Huşi la nr. 3349/16.02.2016, Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.14 din 16.08.21016 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2016, Adresă A.J.F.P Vaslui nr. 5204 din 25.08.2016  înregistrată la 

registratură Primăriei Huşi la nr.18526 din 30.08.2016) prin care se 

comunica suplimentarea sumelor defalcate din TVA cu 2221 mii lei, adresa 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui din 31.08.2016 înregistrată la 

registratură Primăriei Huşi la nr.18657 din 01.09.2016 şi adresa Consiliului 

Judeţean Vaslui nr. 9771/09.08.2016 înregistrată la registratură Primăriei 

Huşi la nr. 17092/12.08.2016  prin care se repartizează Municipiului Huşi 

suma de 24,14 mii lei pentru plata drepturilor de care beneficiează copii cu 

cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă; Avizul I.S.J. 

Vaslui nr.3830 din 22.11.2016, inregistrată  la registratura generala a 

institutiei la nr. 27242 din 24.11.2016 ; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti; 
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           În conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice locale, actualizata, 

nr.273 din 29 iunie 2006, publicată în M.O. 618 din 18.07.2006 şi prevederile Legii 

bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 din 18.12.2015, publicată în M.O. al României nr.941 

din 19.12.2015; prevederile art.36 alin.4 litera a) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

     HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă bugetul local rectificat pe anul 2016, stabilit la venituri în suma 

de 58.118,07 mii lei iar la cheltuieli în suma de 58.253,78 mii lei. 

              (2) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar 2015, în suma de 135,71 mii lei (Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Huşi nr. 15 din 28.01.2016) şi se constituie ca sursa de finanţare a cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare. 

              (3) Sinteza bugetului local rectificat pe anul 2016 desfăşurată la venituri pe capitole 

şi subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, capitole, subcapitole, paragrafe de cheltuieli se 

prezintă în Anexa nr.1 la prezenţa hotărâre. 

               (4)  Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 se prezintă în anexa 1.b şi anexă 

nr.3, ce se constituie ca Anexa nr. 2 şi Anexă nr. 3 la prezenţa hotărâre.  

 Art.2.(1) Veniturile bugetului local pe anul 2016 se constituie din venituri proprii în 

suma de 10.417,5 mii lei, cote defalcate din impozit pe venit în suma de 11308,57 mii lei, 

sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

191,0 mii lei, sume defalcate din TVA 34206,0 mii lei, subventi 1245,7 mii lei şi sume FEN 

postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinantari 749,3 mii lei.  

            (2)  În structura economică, cheltuielile bugetului local rectificat pe anul 2016 se 

prezintă astfel : 

             CHELTUIELI, total ( 1+2+3) :                                            58253,78 mii lei 

                   din care:  

       1. CHELTUIELI CURENTE, TOTAL                                       55597,72 mii  lei 

            din care:  

 cheltuieli de personal                                           34457,71  mii lei      

 cheltuieli bunuri şi servicii                                   14699,91 mii lei  

 subvenţii                                                                        72,2 mii lei  

 transferuri între unităţi ale  

                                   administraţiei publice                                                2225,3 mii lei  

 asistenta socială                                                           313,41 mii lei  

 burse                                                                             285,89 mii lei  

 dobânzi aferente datoriei publice                              993,5 mii lei  

 Proiecte cu finanţare din Fonduri 

                                  externe nerambursabile (FEN) 

            postaderare – din care:                                             2549,8 mii lei  

 Finanţare naţională                                                    0  mii lei  

 Finanţarea Uniunii Europene                                   0  mii lei 

    Cheltuieli neeligibile                                       2549,8 mii lei 



 

       2.CHELTUIELI DE CAPITAL                                                         1411,66 mii lei 

 

       3.OPERAŢIUNI FINANCIARE                                                        1244,4 mii  lei 

            ( rambursări credite  interne) 

 

         Art.3. – Se aprobă bugetul local pentru anul 2016 pe cele două secţiuni: secţiunea de 

funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, respectiv: 

 

         I.SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  

 VENITURI  SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  
                  -mii lei-  

Nr. 

Crt.   

Specificaţie – Cod indicator Suma 

0 1 2 

 VENITURI  SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE  54292,32 

I VENITURI  PROPRII  9967,2 

  Impozit pe venit(cod 03.02) 231,3 

  Alte impozite pe venit( cod 05.02) 233,4 

  Impozit pe salarii(cod 06.02) 0 

  Impozite şi taxe pe proprietate(cod 07.02) 3904,8 

  Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii( cod 12.02) 0 

  Taxe pe servicii specifice(cod 15.02) 1,4 

  Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea  utilizării 

bunurilor( cod 16.02) 

1134,8 

  Venituri din proprietate( cod 30.02) 1096,2 

  Venituri şi prestări servicii( cod 33.02) 8,1 

  Venituri din taxe administrative( cod 34.02) 244,0 

  Amenzi, penalităţi, confiscări( cod 35.02) 1396,6 

  Diverse venituri ( cod 36.02) 1716,6 

  Vărsăminte din venituri şi/sau disponibilităţile 

instituţiilor publice (36.02.05) 

92,0 

  Taxe speciale  (cod 36.02.06) 1568,2 

  Alte venituri ( cod 36.02.50) 56,4 

II COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT (cod 04.02) 11499,57 

  Cote defalcate din impozit pe venit(cod 04.02.01) 11308,57 

  Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale(cod 04.02.04) 
191,0 

III SUME DEFALCATE DIN TVA( cod 11.02) 34206,0 

  Sume defalcate din TVA  pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate( cod 11.02.02) 

33295,0 

  Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale(cod 11.02.06) 

911,0 

IV SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT ( cod 42.02) 783,05 



  Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 

sănătăţii(cod 42.02.41) 

573,05 

  Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locu-intei cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri( cod 

42.02.34) 

210,0 

V SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII( cod 43.02) 181,35 

  Subvenţii primite dela bugetele consiliilor judeţene 

pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate 

( cod 43.02.08) 

100,0 

  Sume primite de la Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară ( cod43.02.21) 

56,94 

  Sume primite de la bugetul judeţului către bugetele 

locale pentru plata drepturilor de care beneficiează copii 

cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 

învăţământul de masă(cod 43.02.30)                                                  

24,41 

VI VĂRSĂMINTE DIN SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE PENTRU 

FINANŢAREA SECŢIUNII DE DEZVOLTARE(CU SEMNUL 

MINUS) 

-2344,85 

 

 

 CHELTUIELI  SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  

                                                                                                                              - mii lei - 

Nr. 

Crt.   

Specificaţie – Cod indicator Suma 

0 1 2 

 CHELTUIELI – SECŢIUNEA FUNCŢIONARE  din care: 54292,32 

1  Cheltuieli de personal 34457,71 

2  Cheltuieli bunuri şi servicii 14699,91 

3  Dobânzi 993,5 

4  Subvenţii 72,2 

5  Transferuri curente între unităţile administraţiei 

publice 

2225,3 

6  Asistenta socială 313,41 

7  Rambursări credite 1244,4 

8  Alte cheltuieli(burse) 285,89 

 II.SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE  

 VENITURI SECŢIUNE DEZVOLTARE  

                                                                                                                -mii lei- 

Nr. 

Crt.   

Specificaţie – Cod indicator Suma 

0 1 2 

 VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE, total 3825,75 

I VĂRSĂMINTE DIN SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE(cod 00.31) 2344,85 

II VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI  (cod 39.02) 450,3 



  Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor 

publice 

( cod 39.02.01) 

1,9 

  Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile 

statului (cod 39.02.03) 
253,0 

  Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului 

privat( cod 39.02.07) 
195,4 

III SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT( cod 42.02) 281,3 

  Subvenţii  de la bugetul de stat către bugetele locale 

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN  

(postaderare) ( cod 42.02.20) 

281,3 

IV SUME  FEN  POSTADERARE ÎN CONTUL PLĂŢILOR 

EFECTUATE ŞI PREFINANTARI( cod  45.02) 
749,3 

  Fondul European de Dezvoltare Regională( cod 45.02.01) 0 

  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul current  

(cod 45.02.01.01) 
0 

  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii 

precedenţi  (cod 45.02.01.02) 
749,3 

  Prefinantare( cod 45.02.01.03) 0 

 

 CHELTUIELI  SECŢIUNEA DE  DEZVOLTARE  

                                                                                                                                - mii lei - 

Nr. 

Crt.   

Specificaţie – Cod indicator Suma 

0 1 2 

 CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE din care: 3961,46 

1  cheltuieli de capital 1411,66 

2  proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi post 

aderare 

2549,8 

3  rambursări credite 0 

 Deficitul secţiunii de dezvoltare în suma de 135,71 mii lei se acoperă prin utilizarea 

excedentului anual  al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015 . 

 

Art.4. – Potrivit clasificaţiei funcţionale, cheltuielile bugetului local pe anul 2016  se 

repartizează astfel : 

1)  Cheltuielile pentru Autorităţi executive ( Cap. 51.02) se aprobă în suma de  3184,14 

mii lei urmare suplimentarii cu 27,6 mii lei şi se repartizează pentru:  

              -cheltuieli de personal                          2361,9 mii lei  

              - cheltuieli bunuri şi servicii                717,04  mii lei 

              - cheltuieli de capital                               105,2 mii lei  

 

2) Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale ( Cap.54.02) se aprobă în suma de  

345,0 mii  lei  urmare suplimentarii cu 4,5 mii lei  şi se repartizează pentru : 

                    -cheltuieli de personal                              270,8 mii lei  

                    - cheltuieli bunuri şi servicii                      74,2 mii lei 



                    

3) Cheltuielile pentru Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi  (Cap.55.02) se 

aprobă în suma de 993,5 mii lei urmare diminuării  cu 10,0 mii lei şi se repartizează 

pentru  dobânzi aferente datoriei publice (împrumuturi); 

 

4) Cheltuielile pentru Ordine publică  şi siguranţa naţională se aprobă în suma de 

822,53 mii lei urmare suplimentarii cu 9,0 mii lei şi se repartizează pentru: 

- cheltuieli de personal                                   729,33 mii lei 

- cheltuieli bunuri şi servicii                              70,7 mii lei 

- cheltuieli de capital                                           22,5 mii lei  

 

5) Cheltuielile pentru Învăţământ ( Cap.65.02) se aprobă în suma de 22918,55   mii lei , 

urmare suplimentarii cu 1,8  mii lei şi se repartizează  pentru :  

                    -cheltuieli de personal                                 20352,00  mii  lei  

                    - cheltuieli bunuri şi servicii                        2241,25  mii lei                

                    - alte cheltuieli ( burse)                                   285,89 mii lei 

                     -tichete creşa                                                       15,0 mii lei  

 

       6)Cheltuielile pentru Sănătate ( Cap.66.02) se aprobă in sumă de 692,75 mii lei urmare 

diminuării cu 21,41 mii lei si se  repartizeazaă pentru : 

                     -cheltuieli de personal                                 560,55 mii  lei  

                    - cheltuieli bunuri şi servicii                            23,6  mii lei        

                    - transferuri                                                      108,6 mii lei          

 

7) Cheltuielile pentru Cultura, recreere şi  religie ( Cap.67.02) se aprobă  în suma de 

2196,43  mii  lei  şi  se repartizează pentru :  

                     -cheltuieli de personal                                   323,43   mii lei  

                     - cheltuieli bunuri şi servicii                          1387,4  mii lei 

                     - cheltuieli de capital                                         147,6 mii lei 

                     - transferuri                                                        338,0 mii lei 

 

8) Cheltuielile pentru Asigurări şi asistenta socială ( Cap.68.02) se aprobă în suma de  

12174,41  mii  lei  urmare diminuării cu 3,6 mii lei  şi se repartizează pentru : 

                    -cheltuieli de personal                                           9859,7 mii lei  

                    - cheltuieli bunuri şi servicii                                  386,81  mii lei 

                    - transferuri curente                                              1653,9 mii lei 

                    - cheltuieli asistenta socială (ajutoare sociale)     274,0  mii lei  

 

9) Cheltuielile pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  (Cap.70.02) se aprobă în 

suma de 3002,58  mii  lei urmare suplimentarii  cu 72,0  mii lei şi se repartizează 

pentru :  

                     - cheltuieli bunuri şi servicii                    2427,58 mii lei 

                     - transferuri                                                          0 mii lei 

                     - cheltuieli de capital                                     575,0 mii lei  

 



10)  Cheltuielile pentru Protecţia mediului ( Cap. 74.02) se aprobă în suma de 6190,98 

mii   şi se repartizează pentru : 

   -cheltuieli bunuri şi servicii                         5812,88 mii lei  

   -cheltuieli de capital                                        378,1 mii lei  

 

        11) Cheltuielile pentru Acţiuni economice comerciale şi de muncă ( Cap.80.02) se 

aprobă în suma de 2842,1 mii  lei  urmare suplimentării  cu  32,1  mii lei şi se 

repartizează pentru: 

                     - cheltuieli bunuri şi servicii                             167,5  mii  lei 

                      - transferuri curente                                        124,8 mii lei 

                -cheltuieli Proiecte cu finanţare din  

                  Fonduri externe nerambursabile ( FEN)  

                  Postaderare, total                                            2549,8  mii lei 

                  din care: 

                              *cheltuieli neeligibile                           2549,8   mii lei 

 

12) Cheltuielile pentru Transporturi ( Cap.84.02) se aprobă în suma de  1589,48 mii  

lei  şi se repartizează  pentru : 

                     -cheltuieli bunuri şi servicii                                            43,32 mii  lei 

                     -subventii    pentru   acoperirea   diferenţelor     

                      de preţ şi tarif                                                                  72,20  mii lei  

 -cheltuieli bunuri   şi servicii (reparaţii străzi )            1290,7 mii lei 

                     - cheltuieli de capital                                                      183,26  mii lei 

 

            13) Prevederile bugetare ale celorlalte capitole de cheltuieli rămân la nivelul 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Huşi nr. 90 din 31.10.2016 privind rectificarea 

bugetului local cu suma de 821,56 mii lei reprezentând venituri proprii buget local – etapa 

octombrie 2016. 

 

     Art.5( 1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2016 reprezintă limite maxime 

ce nu pot fi depăşite, iar rectificarea se va face în condiţiile legii; 

            (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor se poate face numai în cadrul limitelor 

aprobate; 

 

           Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi. 

 

 

                                                                    HUȘI, 29 noiembrie 2016 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                    Contrasemnează, 

         Sergiu Boeru                                                       Secretarul municipiului Huși  

                      jr.Monica Dumitrașcu 


