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                                                                                      Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 14 consilieri 

 

HOTARAREA NR.63 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimat pentru 

anii 2014-2016 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri 

proprii 

 

 Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea bugetului de 

venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimat pentru anii 2014-2016 al institutiilor 

publice finantate integral sau partial din venituri proprii; 

   In conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale, 

actualizata, nr. 273 din 29 iunie 2006, publicata in M.O. 618 din 18.07.2006, 

prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5 din 21.02.2013, publicata in 

M.O. nr.106 din 22.02.2013; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.4 litera “a” si art. 45 alin.(2) litera ”a” din 

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

  

               H O T A R A S T E: 

 

 Art.1.(1) –Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice 

finantate integral sau partial din venituri proprii, stabilit la venituri si cheltuieli in 

suma de 26.933,76 mii lei, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.  

                   (2) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice 

finantate integral sau partial din venituri proprii estimat pentru anii 2014-2016, 

detaliat la venituri pe surse si titluri de cheltuieli conform anexei nr. 1 la prezenta 

hotarare. 

                    (3) – Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate 

integral sau partial din venituri proprii se aproba pe cele doua sectiuni:sectiunea de 

functionare si sectiunea de dezvoltare, respectiv: 
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              A.Sectiunea de functionare  

 Venituri, total – din care:                       26.486,48 mii lei  

-venituri din proprietate(cod 30.10)           796,67 mii lei  

-venituri din prestari servicii si 

  alte activitati (cod 33.10)                      25.337,20 mii lei 

-venituri din taxe administrative , 

  eliberari premise (cod 34.10)                     111,0 mii lei  

-diverse venituri(cod 36.10)                       257,75 mii lei  

-subventii pentru institutii 

  publice (cod 43.10)                                  431,15 mii lei  

-varsaminte din sectiunea de  

  functionare pentru finantarea  

  sectiunii de dezvoltare                           -447,29 mii lei  

 

 Cheltuieli, total – din care:                    26.486,48 mii lei  

    -cheltuieli de personal                      12.492,67 mii lei  

    -cheltuieli bunuri si servicii              13.772,81 mii lei  

    -transferuri curente                                221,0 mii lei  

 

              B.Sectiunea de dezvoltare 

 Venituri, total – din care:                         447,29 mii lei  

-varsaminte din sectiunea de 

   functionare                                          447,29 mii lei 

 Cheltuieli, total – din care:                       447,29 mii lei  

-cheltuieli de capital                                447,29 mii lei  

 

 Art.2(1) – Bugetul de venituri si cheltuieli al  Serviciului Public Comunitar 

de Evidenta a Persoanelor pe anul 2013 se stabileste la venituri in suma de 186,4 

mii lei, iar la cheltuieli in suma de 186,4 mii lei, conform anexei 2 la prezenta 

hotarare. 

 

                 (2) – Bugetul de venituri si cheltuieli la Invatamant (Cap.65.10) pe anul 

2013 se stabileste la venituri in suma de 2.371,27 mii lei, iar la cheltuieli in suma 

de 2.371,27 mii lei, conform anexei 3 la prezenta hotarare. 

 

                 (3) – Bugetul de venituri si cheltuieli la activitatea Sanatate 

(Cap.66.10)– Spitalul Municipal – se aproba pe anul 2013 in suma de 23.132,05 

mii lei* si la cheltuieli in aceeasi suma si se prezinta in anexa 4 la prezenta 

hotarare. 



       *) Prevederile bugetare aferente titlurilor de cheltuieli 20.01.06, 20.01.30 si 

20.30.30 repartizate pentru trim. II, III si IV vor putea fi angajate numai dupa 

aprobarea Consiliului Local Husi, prin rectificare bugetara. 

 

             (4) - Bugetul de venituri si cheltuieli al Muzeului municipal Husi 

(Cap.67.10) pe anul 2013 se stabileste la venituri in suma de 62,55 mii lei, iar la 

cheltuieli in aceeasi suma conform anexei nr. 5 la prezenta hotarare. 

    (5) – Bugetul de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura Husi (Cap.67.10) 

pe anul 2013 se stabileste la venituri in suma de 351,2 mii lei iar la cheltuieli in 

suma de 351,2 mii lei, conform anexei nr. 6 la prezenta hotarare. 

    (6) – Bugetul de venituri si cheltuieli la activitatea administrarea 

cimitirelor (Cap.67.10) pentru anul 2013 se stabileste la venituri in suma de 150 

mii lei, iar la cheltuieli in aceeasi suma, conform anexei nr. 7 la prezenta hotarare. 

              (7) – Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 al Centrului Public 

de Desfacere Husi (Cap.80.10) se stabileste la venituri in suma de 650 mii lei, iar 

la cheltuieli in aceeasi suma conform anexei 8 la prezenta hotarare. 

   (8) – Bugetul de venituri si cheltuieli la Activitatea pasuni comunale 

(Cap.83.10) se stabileste la venituri in suma de 8,3 mii lei, iar la cheltuieli in suma 

de 8,3 mii lei, conform anexei nr.9 la prezenta hotarare. 

   (9) – Bugetul de venituri si cheltuieli la Activitatea de radioficare 

(Cap.87.10) pentru anul 2013 se stabileste la venituri in 22 mii lei, iar la cheltuieli 

in suma de 22 mii lei, conform anexei nr. 10 la prezenta hotarare. 

           (10) – Lista obiectivelor de investitii pe anul 2013 finantate din bugetul 

institutiilor finantate integral din venituri proprii se prezinta in anexa 3 si anexa nr. 

1 b ce se constituie in anexa nr. 11 si anexa nr. 12 la prezenta hotarare. 

 

 Art.3. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi.                                                               

 

                                                                          HUSI, 08 aprilie 2013 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                    Contrasemneaza, 

        Constantin Bîrsan                                               Secretarul municipiului Husi  

                     jr.Monica Dumitrascu 
 


