
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA SÂBĂOANI 
CONSILIUL L O C A L AL COMUNEI SÂBĂOANI 

HOTÂRÂRE 

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 

Consiliul local Săbăoani, judeţul Neamţ; „ „ 
Examinând raportul primarului înregistrat sub nr. 0-̂  / ^- f ^ ' 2013, p r i n care 

propune rectificarea bugetului local pe anul 2013 şi a listei obiect ivelor de invest i ţ i i finanţate din bugetul 

local; 
Văzând prevederile Legii 5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 şi ale art.58, alin.l, 

lit.a) din Legea 273/2006 -Legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b şi alin.4, lit.a, precum şi ale art. 45, al in .2, lit.a 
din Legea 215/2001- Legea administraţiei publice locale republicată; 

Art . l Aprobă rectificarea bugetului local al comunei Săbăoani, judeţul Neamţ pe anul 2013, 
la venituri în sumă de 9298 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 10212 mii lei, cu un deficit de 
914 mii lei, ce va fi finanţat din excedentul anilor precedenţi, conform anexei nr.l, anexă ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.2 Aprobă rectificarea bugetului local- secţiunea de funcţionare, al comunei Săbăoani, 
judeţul Neamţ pe anul 2013, în suma de 8052 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de 
cheltuieli, conform anexei nr.2,anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.3 Aprobă rectificarea bugetului local- secţiunea de dezvoltare, al comunei Săbăoani, 
judeţul Neamţ pe anul 2013, la venituri în sumă de 1246 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 2160 
mii lei, cu un deficit de 914 mii lei( finanţat din excedentul anual i a bugetului local) , conform 
anexei nr. 3, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 4. De aducerea la îndeplinire a prezentei răspunde primarul comunei şi şeful biroului 
financiar contabil. 

H O T Â R Â Ş T E : 

PREŞEDINTE, 
CONSILIER, 



Comuna Sabaoani 

BUGET LOCAL centralizat, rectificat- pe anul 20i^ (ş 

^^M^gir, 1 La -HcX, 

Cap 

Denumire indicatori Buget iniţial 
2013 

Influente 
+/-

Buget 
rectificat 

T O T A L V E N I T U R I PROPRII 3124 -H96 3220 

-impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 29 29 
-cote defalcate din impozitul pe venit 368 368 
-sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 885 885 
-impozit pe clădiri 1008 +43 1051 
-impozit şi taxa pe teren 237 +33 270 
- taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 21 +4 25 
-impozit pe spectacole 4 4 
-impozit pe mijloacele de transport 139 +10 149 
-taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si autorizaţii de funcţionare 142 142 
-alte taxe pe utilizarea bunurilor 10 10 
-alte impozite si taxe fiscale 3 +1 4 
-venituri din concesiuni si închirieri 101 101 
-venituri din prestări servicii si alte activităţi 25 25 
-taxe extrajudiciare de timbru 17 +4 21 
-venituri din amenzi si alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 102 102 
-alte venituri 33 33 
- varsaminte din secţiunea de funcţionare pt. finanţarea secţiunii de dezvoltare -1245 -1245 
- varsaminte din secţiunea de funcţionare 1245 1245 
-alte transferuri voluntare 19 19 
- venituri din vânzarea bunurilo 0 +1 1 

Sume defalcate din TVA , din care: 5749 5749 
Sume def. Din TVA pt. Finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, T O T A L din care: 

4456 4456 

-finanţarea cheltuielilor de personal in invatamantul 
preuniversitar de stat 

- hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor 

3393 

240 

3393 

240 
- cheltuieli materiale si servicii pentru invatamantul 

preuniversitar de stat 
427 427 

-drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap sau 
indemnizaţii lunare 

327 327 

finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pentru beneficiarii de 
ajutor social 
finanţarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor 

36 

33 

36 

33 
Sume def. Din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1267 1267 

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 26 26 
Subvenţii de la bugetul de stat, total din care: 

- ajutor pentru încălzirea locuinţei 
310 
310 

310 
310 

T O T A L VENITURI 9202 +96 9298 
51.02 Autorităţi executive din care: 1173 +89 1262 

-cheltuieli de personal 565 +89 654 
-cheltuieli materiale 442 442 
- transferuri din B L către asociaţii le de dezvoltare intercomunitara 10 ]0 

alte cheltuieli (asociaţii si fundaţii) 5 5 

- cheltuieli de capital 151 151 
54.02 Alte servicii publice generale ( S P C L E P ) , din care: 117 -40 77 

-cheltuieli de personal 54 -40 14 
- cheltuieli materiale 63 63 
- cheltuieli de capital 0 0 

56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administraţiei din 
care: 

90 90 

- Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenta sociala 90 90 
61.02 Ordine publica si s iguranţa naţionala (protecţia civila), din care: 292 -6 286 

chelt. de personal 183 -6 177 



chelt. materiale 109 109 

65.02 
învăţământ, din care: 4120 +24 4144 

65.02 - cheltuieli de personal 3633 +24 3657 65.02 

cheltuieli materiale. 427 427 
65.02 

alte cheltuieli(burse) 60 60 
67.02 Cultura , recreere si religie, din care: 436 436 67.02 

cheltuieli de personal 36 36 
67.02 

cheltuieli materiale 170 170 

67.02 

alte cheltuieli (susţinerea cuItelor+ club sportiv) 230 230 

68.02 
Asigurări si asistenta sociala, din care: 937 +13 950 

68.02 
-cheltuieli de personal 327 +13 340 

68.02 

-asistenta sociala 541 541 

68.02 

-cheltuieli materiale 69 69 

70.02 Locuinţe servicii si dezvoltare publica 593 -5 588 70.02 

- cheltuieli de personal 44 -5 39 
70.02 

- cheltuieli materiale 301 301 

70.02 

- cheltuieli de capital 248 248 
74.02 Protecţia mediului, din care: 799 +21 820 74.02 

- cheltuieli materiale 390 +20 410 
74.02 

- Programe de dezvoltare (cofin. proiect Extinderea infrastructurii de 
apa si apa uzata, in jud. Neamţ) 

409 +1 410 

84.02 Transporturi, din care: 1559 1559 84.02 

-cheltuieli materiale 218 218 
84.02 

-cheltuieli de capital 1341 1341 

T O T A L C H E L T U I E L I 10116 +96 10212 

E X C E D E N T / D E F I C I T (Finanţat din excedentul anilor 
precedenţi , Venituri- Cheltuieli) 

-914 -914 



C O M U N A S A B A O A N I Anexa nr. 2 

BUGET LOCAL rectificat - pe anul 2013 (schiţa) '/^^'^.^—^^X 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

Cap 

Denumire indicatori Buget iniţial 
2013 

Influente -
+/- rectificat 

T O T A L V E N I T U R I PROPRII 3124 +95 3219 

-impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 29 29 
-cote defalcate din impozitul pe venit 368 368 
-sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 885 885 
-Impozit pe clădiri 1008 +43 1051 
-impozit şi taxa pe teren 237 +33 270 
- taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 21 +4 25 
-impozit pe spectacole 4 4 
-impozit pe mijloacele de transport 139 +10 149 
-taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si autorizaţii de funcţionare 142 142 
-alte taxe pe utilizarea bunurilor 10 10 
-alte impozite si taxe fiscale 3 +1 4 
-venituri din concesiuni si închirieri 101 101 
-venituri din prestări servicii si alte activităţi 25 25 
-taxe extrajudiciare de timbru 17 +4 21 
-venituri din amenzi si alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 102 102 
-alte venituri 33 33 
- varsaminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare -1245 -1245 
-alte transferuri voluntare 19 19 
Sume defalcate din TVA , din care: 5749 5749 

Sume def. Din TVA pt Finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, T O T A L din care: 

4456 4456 

-finanţarea cheltuielilor de personal in invatamantul preuniversitar de stat 
- hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor 

3393 
240 

3393 
240 

- cheltuieli materiale si servicii pentru invatamantul preuniversitar de stat 427 427 
-drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap sau 

indemnizaţii lunare 327 327 
finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pt beneficiari de ajutor social 
finanţarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

36 
33 

36 
33 

Sume def. Din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1267 1267 

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 26 26 
Subvenţii de la bugetul de stat, total din care: 

- ajutor pentru încălzirea locuinţei 
310 
310 

310 
310 

TOTAL VENITURI 7957 +95 8052 
51.02 Autorităţ i executive din care: 1012 +89 1101 

-cheltuieli de personal 565 +89 654 
-cheltuieli materiale 442 442 
- alte cheltuieli (asociaţii si fundaţii) 5 5 

54.02 Alte servicii publice generale ( S P C L E P ) , din care: 117 -40 77 
-cheltuieli de personal 54 -40 14 
- cheltuieli materiale 63 63 

56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administraţiei din 
care: 

90 90 

- Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenta sociala 90 90 
61.02 Ordine publica si s iguranţa naţ ionala (protecţia civila), din care: 292 -6 286 

chelt. de personal 183 -6 177 
chelt. materiale 109 109 

î n v ă ţ ă m â n t , din care: 4120 +24 4144 
65.02 - cheltuieli de personal 3633 +24 3657 

cheltuieli materiale. 427 427 
alte cheltuieli(burse) 60 60 

67.02 Cultura , recreere si religie, din care: 436 436 
cheltuieli de personal 36 1 36 



cheltuieli materiale 170 170 

alte cheltuieli (susţinerea cultelor+ club sportiv) 230 230 

68.02 
Asigurări si asistenta sociala, din care: 937 +13 950 

68.02 
-cheltuieli de personal 327 + 13 340 68.02 

-asistenta sociala 541 541 

68.02 

-cheltuieli materiale 69 69 

70.02 Locuinţe servicii si dezvoltare publica 345 -5 340 70.02 

- cheltuieli de personal 44 -5 39 

70.02 

- cheltuieli materiale 301 301 
74.02 Protecţia mediului, din care: 390 +20 410 74.02 

- cheltuieli materiale 390 +20 410 
84.02 Transportur i , din care: 218 218 84.02 

-cheltuieli materiale 218 218 

T O T A L C H E L T U I E L I 7957 +95 8052 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER, 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 
Ec. ROBU MARIClibA 



C O M U N A S A B A O A N I 

BUGET LOCAL rectificat-pe anul 2013 (schiţa) \ iVÎSŜ .̂-:̂ / 
SECŢIUNEA DE D E Z V O L T A R E 

Mii lei 
Cap 

Denumire indicatori Buget iniţial 
2013 

Influenţe +/- Buget 
rectificat 

T O T A L V E N I T U R I , din care: 1245 +1 1246 
Varsaminte din Secţiunea de funcţ ionare 1245 1245 

Venituri din vânzarea bunurilor 0 +1 1 
T O T A L C H E L T U I E L I 2159 +1 2160 

51.02 Autorităţ i executive, din care: 161 161 51.02 
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitara 

10 10 
51.02 

Cheltuieli de capital (Sistem de încălzire centrală -Sediu 
primărie 50 mii, Generator electric automat 20 mii, Sistem 
de supraveghere video sat Sabaoani 81 mii) 

151 151 

70.02 Locuinţe servicii si dezvoltare publica, din care: 248 248 70.02 
Extindere reţea energie electrica str. Toporasului, 
str.Orizontului, str.Viorelelor, str.Busuiocului 

-243 243 
70.02 

- Refacere P U G , com. Săbăoani 5 5 

74.02 Protecţia mediului, din care: 409 +1 410 74.02 
- Programe de dezvoltare (cofmantare proiect-Extindere reţea 
de canalizare) 

409 + 1 410 

84.02 Transportur i , din care: 1341 0 1341 84.02 
cheltuieli de capital (Modernizare prin asfaltare str. Stejarului, 
Castanilor, Scânteii , com. Sabaoani) 

556 -556 0 
84.02 

cheltuieli de capital (Modernizare prin asfaltare str. 
Progresului) 

725 -725 0 

84.02 

Modernizare prin asfaltare str. Păcii , Munci i , Luceafărului 0 +1281 1281 

84.02 

cheltuieli de capital (Actualizare SF, PT, D E - Modernizare prin 
asfaltare str .Pâcii , Luceafă ru lu i , Munci 

60 60 

T O T A L C H E L T U I E L I 2159 +1 2160 

E X C E D E N T / D E F I C I T (Finanţat din excedentu l anilor 
precedent i )Venitur i - Cheltuiel i 

-914 -914 


