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ROMĂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD
COMUNA JOSENII BÎRGĂULUI
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRARE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Josenii Bîrgăului pe anul 2012
Consiliul local al comunei Josenii Bîrgăului, judeţul Bistriţa Năsăud, întrunit
în şedinţa extraordinară în data de 6.02.2012,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 74 din 10.01.2012 a Primarului comunei Josenii
Bîrgăului, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2012;
- raportul nr. 73 din 10.01.2012, al compartimentului buget finanţe contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei pe anul 2012;
- adresa nr. 20505 din 9.01.2012, a Instituţiei Prefectului-judeţul Bistriţa-Năsăud, cu
obiect aprobarea şi adoptarea bugetelor locale pe anul bugetar 2012;
- adresa nr. 614 din 02.02.2012, Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud privind
sumele defalcate din TVA şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2012,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 2 din 2.02.2012 potrivit
prevederilor Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012;
- Decizia nr. 1/05.01.2012 a Directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Bistriţa-Năsăud, privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2012 şi a sumelor din cotele
defalcate din impozitul pe venit;
- Decizia nr. 2/11.01.2012 a Directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Bistriţa-Năsăud, privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a nivelului
maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2012;
- adresa nr. 172 din 26.01.2012, a Ocolului silvic comunal Josenii Bîrgăului RA;
- Scrisoarea – cadru nr. 352554/26.08.2011 elaborată de Ministerul Finanţelor
Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de
buget pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii 2013-2015, precum şi limita sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
- adresa nr. 353886/23.12.2011 a Ministerului Finanţelor Pubice;
- nota nr. 76 din 10.01.2012, din care rezultă că proiectul de hotărâre a fost pus la
dispoziţia cetăţenilor în Punctul de Informare Documentare a Primăriei comunei Josenii
Birgaului, in vederea depunerii de sugestii, opinii, recomandari şi contestaţii;
- raportul nr. 3 din 26.01.2012 al comisiei Buget-Finanţe şi activităţi economicofinanciare;
- raportul nr. 3 din 26.01.2012 al comisiei pentru munca si protectie sociala,
protectie copiii, tineret si sport, juridica si de disciplina;
- raportul nr. 2 din 26.01.2012 al comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism,
agricultura, protectia mediului si turism;
- raportul nr. 2 din 31.01.2012 al comisiei pentru activitati social culturale, culte,
invatamant, sanatate si familie.

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NÃSÃUD NR. 3 / 2 martie 2012

3

În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 43 din 24.11.2011,
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din
comuna Josenii Birgaului în anul 2012;
- prevederile Hotărârii Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 44 din 24.11.2011,
privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna
Josenii Birgaului, în anul 2012;
- prevederile art.2(1) pct.50,51 şi (2)(6), art.14(6)-(8),art.19 (1), art.20 (1) lit.a ,
art.25, art.26, art.32(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42, art.44(1), art.45 şi
art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.2, art.4 - art.7, art.34, şi art.36 din Legea bugetului de stat pe anul
2012, nr. 293/2011.
În temeiul prevederilor art.36(2) lit.b,(4) lit.a, art.45 (2) lit a, (4), art.63 (1) lit. c, (4)
lit. a) şi b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.(1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei
Josenii Bîrgăului, pe anul 2012, la venituri în sumă de 4006 mii lei, la cheltuieli în sumă de
4886 mii lei, conform anexei nr. 1, la prezenta hotărâre, (formular cod 11);
(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei
Josenii Bîrgăului, pe anul 2012 s-a făcut cu respectarea prevederilor art.14 alin.(7) din
Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2.(1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la
cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2012, la
venituri în sumă de 4002 mii lei, la cheltuieli în sumă de 4882 mii lei, conform anexei nr.
2, la prezenta hotărâre, (formular cod 11/01);
(2)Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la
cheltuieli pe capitole, pe secţiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe,
după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 3917 mii lei şi cheltuieli în sumă
de 3917 mii lei;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 85 mii lei şi cheltuieli în sumă de
965 mii lei;
(3)Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei
Josenii Bîrgăului, pe anul 2012 în sumă de 880 mii lei pentru:
a) Centru local de Informare Turistică- 35 mii lei;
b) Dotări sală Fitness- 10 mii lei;
c) Reparaţii Capitale bloc locuinţe – 24 mii lei;
d) Extindere iluminat public DN 17- Cimitir Mijlocenii Bîrgăului- 28 mii lei;
e) Extindere iluminat public zona CFR Mijlocenii Bîrgăului- 30 mii lei;
f) Extindere iluminat public Rusu Bîrgăului spre Livezile- 106 mii lei;
g) Extindere iluminat public Rusu Bîrgăului spre Josenii Bîrgăului- 79 mii lei;
h) Extindere iluminat public La Hohoiu- 23 mii lei;
i) Asfaltare trotuare DN 17- 40 mii lei;
j) Proiect pod Valea Muntelui- 15 mii lei;
k) Studiu fezabilitate prag fund pod Rusu Bîrgăului- 7 mii lei;
l) Proiecte sfaltare drumuri comunale- 81 mii lei;
m) Asfaltare drumuri comunale- 457 mii lei;
n) Extindere Grădiniţă Mijlocenii Bîrgăului- 30 mii lei.
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Art.3.(1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2012, la venituri în sumă de 100 mii lei, la cheltuieli în
sumă de 100 mii lei,conform anexei nr. 3, la prezenta hotărâre, (formular cod 11/02);
(2) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2012, pe secţiuni după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 100 mii lei şi cheltuieli în sumă de
100 mii lei;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de______-_______şi cheltuieli în
sumă de_______-_______.
Art.4. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 2012,
conform anexei nr. 4, la prezenta hotărâre, (formular cod 11/05).
Art.5. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2012 pe grupe de investiţii
şi surse de finanţare conform anexei nr. 5, la prezenta hotărâre, (formular cod 14).
Art.6. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii conform
anexei nr. 6, la prezenta hotărâre, (formular cod 15).
Art.7. Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin
afişare la sediul consiliului local şi se publică în Monitorul Oficial al Judeţului BistriţaNăsăud.
Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Josenii Bîrgăului.
Art.10. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, / voturi „împotrivă” şi
/ abţineri din 15 consilieri prezenţi.
Art.11. Compartimentul buget finanţe contabilitate şi secretarul comunei, va
comunica prezenta hotărârea cu:
- Primarul comunei Josenii Bîrgăului;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
Preşedinte,
Beudean Dumitru
Contrasemnează secretar,
Cuciurean Victor
Viza CFP,
Iacob Ileana

Nr. 3
Din 6.02.2012


Anexele la Hotărârea nr. 3 / 06.02.2012 pot fi consultate la Punctul de Informare Documentare Josenii Bârgăului,
aflat în sediul Primăriei comunei Josenii Bârgăului, localitatea Josenii Bârgăului, nr. administrativ 153.

Editor: Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud; RO 420080 BISTRIŢA,
Piaţa Petru Rareş Nr. 1 tel.: 0263 231474, fax: 0263 214750, e-mail:cjbn@cjbn.ro
___________________________________________________________________
Tipar: Revox International Bistriţa, tel.: 0263 231341
Monitorul Oficial al Judeţului Bistriţa-Năsăud, nr. 3 / 2 martie 2012, conţine 4 pag.
ISSN 1843-2255

