ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NEGRILESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa Comuna Negrilesti, str.N.Iorga, nr.25

Tel/Fax.0236832671/0236832171
Cod fiscal.16655791

H O T A R I R E A Nr.___
Din ____________2008
PRIVIND; adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Negrilesti, judetul Galati, pe anul 2008.
________________________________________________________________
Initiator ; Racasanu Viorel – primar al com. Negrilesti, judetul Galati.
________Numar de inregistrare ;________________;___________________
Consiliul local al comunei Negrilesti, judetul Galati, intrunit in sedinta
ordinara in data de 6.02.2008;
Avind in vedere Expunerea de motive prezentata de primarul comunei
Negrilesti, jud.Galati, inregistrata la nr.
Avind in vedere Raportul compartimentului de resort, din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului com.Negrilesti, inregistrat la nr.
Avind in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
local al comunei Negrilesti, judetul Galati ;
Avind
in
vedere
Hotarirea
Consiliului
judetului
Galati
nr.561,561/31.01.2008 privind adoptarea bugetului judetului Galati, pe anul
2008 ;
Avind in vedere prevederile legii nr.388/2007 – legea bugetului de stat
pentru anul 2008;
Avind in vedere prevederile art.39 alin(6) din Legea nr.273 din 2006
privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Avind in vedere prevederile art.36 alin.(4) litera “a” din legea nr.215/2001
privind administratia publica locala republicata;
In baza prevederilor art.45 alin.(2) litera “a” din legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala republicata;
HOTARASTE
Art.1 – Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al com.Negrilesti,
judetul Galati, pe anul 2008, potrivit Anexei nr.1 la prezenta hotarire ce face
parte integranta din aceasta si care insumeaza atit la partea de venituri, cit si la
partea de cheltuieli suma de 2291 mii lei, din care ;
. venituri proprii = 748 mii lei din care sume alocate de Consiliul judetean
pentru echilibrarea bugetului local din cota de 22% = 411 mii lei.;
. sume defalcate din cote TVA pentru finantarea cheltuielilor pentru unele

activitati descentralizate =1033 mii lei ;
. sume defalcate din cote TVA, pentru activitatea de ehilibrare a
bugetului local = 410 mii lei;
. subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele
locale=50 mii lei ;
Art.2 – Pentru finantarea activitatilor subordonate Consiliului local al
comunei Negrilesti, se aloca urmatoarele sume ;
a).- Pentru finantarea activitatii de invatamint se aloca suma totala de 837
mii lei, din care 687 mii lei pentru activitatea de personal ; suma de 80 mii lei
pentru cheltuieli materiale si suma de 10 mii lei pentru burse, pentru cheltuieli
de capital suma de 20 mii Ron si tichete cadou 40 mii lei;
b).- Pentru finantarea activitatii autoritatii publice locale se aloca suma de
712 mii lei, din care ; suma de 480 mii lei pentru activitatea de personal ; suma
de 87 mii lei pentru cheltuieli materiale , suma de 130 mii lei pentru cheltuieli de
capital si 15 mii lei tichete cadou ;
c).- Pentru finantarea activitatilor privind servicii publice generale, se
aloca suma de 35 mii lei ;
d).- Pentru finanatrea activitatii de asistenta sociala se aloca suma de 396
mii lei, din care suma de 101 mii lei pentru activitate de personal si suma de 295
mii lei pentru ajutoare sociale ;
e).- Pentru finantarea activitatilor privind servicii si dezvoltare publica se
aloca suma de 110 mii lei din care ; 50 mii lei pentru activitatea de personal,
suma de 40 mii lei pentru iluminat public, si suma de 20 mii lei pentru cheltuieli
de capital ;
f).- Pentru finantarea activitatilor de transport = 131 mii lei, respectiv
balasatre drumuri comunale se aloca suma de 70 mii lei drumuri si poduri si
suma de 60 mii lei cheltuieli de capital.
g). Pentru finantarea activitatilor de cultura recreere si religie se aloca
suma de 15 mii lei pentru sport ;
h). Pentru cheltuieli privind alegerile locale suma de 20 mii lei ;
i). Pentru dobanzi privind masina achizitionata in leasing suma de 3 mii
lei ;
j). Pentru contributia de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor
social suma de 17 mii lei;
Art.3 – Se aproba planul de venituri si cheltuieli la activitatile autofinantate, subordonate activitatii Consiliului local, potrivit anexelor nr.2, 3 si 4 la
prezenta hotarire ce fac parte integranta din aceasta.
Art.4- Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite si
contabilul consiliului local, vor urmari si impulsiona realizarea bugetului local,
atit la partea de venituri cit si la partea de cheltuieli, potrivit prevederilor
prezentei hotariri, venituri ce constituie nivel minim de realizat si efectuarea
cheltuielilor in stricta conformitate cu reglementarile legale in domeniu si in
limita maxima prevazuta in prezenta hotarire.

Art.5- Secretarul comunei va face publica prevederile prezentei hotariri si
o va comunica primarului comunei, contabilului consiliului local, altor institutii
interesate, precum si Domnului Prefect al jud.Galati, in vederea efectuarii
controlului de legalitate.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEZ
Badina Zaharia
SECRETAR
Pintilie Cristian
Hotarirea a fost adoptata in sedinta extraordinara in data de 06.02.2008;
Total consilieri ce compun consiliul local = 11
Total consilieri prezenti la sedinta = ____ ;
AU VOTAT ; Pentru = _____ ;
Contra = _____ ;
Abtineri= _____.

