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ROMANIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA SIEU MAGHERUS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRARE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Sieu Magherus pe anul 2012

Consiliul local al comunei Sieu Magherus, întrunit în şedinţa ordinară în data
de 06.02.2012;
Având în vedere:
- adresa Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.614/02.02.2012 privind sumele
defalcate din TVA şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit aprobate prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 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;
- 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;
- procesul-verbal nr.300 din 12.01.2012 de afişare a proiectului bugetului local de
venituri şi cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2012, la sediul Primăriei din Sieu
Magherus nr.243 ;
- procesul-verbal nr.557 din 24.01.2012 de dezafişare a proiectului bugetului local de
venituri şi cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2012;
- expunerea de motive nr.299 din 12.01.2012 a Primarului comunei privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2012;
- raportul nr. 285 din 12.01.2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei pe anul 2012, intocmit de d-na Puscas Ana consilier principal in compartimentului
de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- raportul favorabil nr.6 din 06.02.2012 al Comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local.
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.48/27.10.2011 si 8/23.01.2012 privind
aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2012 in comuna Sieu Magherus;
- 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.293/201.
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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,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei
Sieu Magherus pe anul 2012, la venituri în sumă de 4.978 mii lei ,la cheltuieli în sumă de
5.535 mii lei, conform anexei nr. 1, (formular cod 11);
(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei
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 4.673 mii lei,la cheltuieli în sumă de 5.218 mii lei, conform anexei nr. 2,
(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 3.116 mii lei şi cheltuieli în sumă
de 3.116 mii lei;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.557 mii lei şi cheltuieli în sumă de
2.102 mii lei;
(3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei pe
anul 2012 în sumă de 545 mii lei pentru investitii (se aplică prevederile art.58 alin.1 din
Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare).
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 62 mii lei,la cheltuieli în
sumă de 74 mii lei,conform anexei nr. 3, (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 62 mii lei şi cheltuieli în sumă de 74
mii lei;
b)secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de - şi cheltuieli în sumă de - .
Art.4. Se aprobă bugetul creditelor externe/interne pe anul 2012, conform anexei nr.
5, (formular cod 11/03).
Art.5. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 2012,
conform anexei nr. 6, (formular cod 11/05).
Art.6. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2012 pe grupe de investiţii şi
surse de finanţare conform anexei nr. 7, (formular cod 14).
Art.7. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii conform anexei
nr. 8, (formular cod 15).
Art.8. Anexele nr.1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.9. 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.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Sieu Magherus.
Art.11. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, - voturi „impotriva” şi
o abţinere din 12 consilieri prezenţi.
Art.12. Compartimentul de resort/secretarul unităţii administrativ – teritoriale va
comunica prezenta hotărârea cu:
- Primarul comunei Sieu Magherus;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLDOVAN LEONIDA DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
DAN MARINELA DALIA

NR. 9
DATA DE 06.02.2012


Anexele la Hotărârea nr. 9 din 06.02.2012 se pot consulta la sediul administrativ al Primăriei
comunei Şieu Măgheruş.
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ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SIEU MAGHERUS

HOTARARE
privind aprobarea Organigramei si Statului de functii a aparatului propriu de
specialitate al primarului comunei Sieu Magherus pe anul 2012

Consiliul local al comunei Sieu Magherus judetul Bistrita Nasaud;
Avand in vedere:
- Nota de fundamentare nr. 825 / 01.02.2012 a domnului Mititean Sorin Aurel primar
privind aprobarea Organigramei si Statului de functii a aparatului propriu de specialitate al
primarului comunei Sieu Magherus pe anul 2012;
- Referatul secretarului comunei inregistrat sub nr.826 / 01.02.2012 privind
Organigrama si Statul de functii al aparatului de specialitate al primaului comunei Sieu
Magherus;
- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata;
- prevederile art.40 alin.1 lit.a si b din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.448/2006,privind protectia si promovarea persoanelor cu
handicap, republicata;
- prevederile art. 1 art.2, din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
- prevederile Legii-Cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit
din fonduri publice;
- prevederile art.III din Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.63/2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- prevederile Legii nr.293/2011 – Legea bugetului de stat pe anul 2012;
- prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.119/1999 privind controlul intern şi
controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.283/2011 privind aprobarea OUG nr.80/2010 pentru
completarea art.11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in
domeniul begetar;
- prevederile art. 1 si 2 din Hotararea Guvernului nr.1225/2011 privind stabilirea
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
- prevederile Hotararii Consiliului local Sieu Magherus nr. 9 / 06.02.2012 privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2012 .
- prevederile Hotararii Consiliului local Sieu Magherus nr.7/23.01.2012 privind
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in comuna Sieu Magherus pe anul 2012;
- raportul favorabil nr. 7 / 06.02.2012 al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului local Sieu Magherus;
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- raportul favorabil nr. 5 / 06.02.2012 al comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul
Consiliului local Sieu Magherus.
In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a,alin.3 lit.b , art.45 alin 1 si art.115 alin 1 lit.b
din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare:
H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba Organigrama si Statul de functii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Sieu Magherus pe anul 2012 conform anexelor nr. 1 si 2 care fac
parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari se incredinteaza:
- domnul Mititean Sorin Aurel - primar.
Art.3. Prezenta Hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei
Sieu Magherus si pe pagina de internet a primariei.
Art.4. Pe data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari, Hotararea Consiliului local Sieu
Magherus nr.13/10.02.2011 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pe anul
2011 se abroga.
Art.5. Prezenta hotarare a fost adoptata astfel de consiliul local:din totalul de 13
consilieri, prezenti 12 consilieri, voturi pentru 12, impotriva - , abtineri - .
Art.6. Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei cu :
- primarul comunei Sieu Magherus;
- Institutia Prefectului –judetul Bistrita Nasaud;
- Compartimentul financiar –contabil al primariei Sieu Magherus;
- Agentia Nationala a Functionarilor Publici Bucuresti.

PRESEDINTE DE SEDINTA
MOLDOVAN LEONIDA DRAGOMIR

AVIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR
DAN MARINELA DALIA

NR. 10
DATA DE 06.02.2012


Anexele la Hotărârea nr. 10 din 06.02.2012 se pot consulta la sediul administrativ al Primăriei
comunei Şieu Măgheruş.
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