ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
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HOTARAREA Nr. 10
Pentru aprobarea bugetului local pe anul 2020
Avînd în vedere:
1) referatul de aprobare al inițiatorului, primarul comunei Ciocani nr. 708/17.02.2020, raportul
compartimentului financiar contabil nr. 709/17.02.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local ;
2) Adresa nr. VSG. STZ 796/10.01.2020 a Directiei Generale Regionale a Finanţelor Publice
Iasi, Administratia Judeteană a Finantelor Publice Vaslui, hotărârea Consiliului Judetean Vaslui nr.
1/21.01.2020 privind repartizarea pe unități administativ-teritoriale ale județului Vaslui a unor sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 și estimările sumelor defalcate ce urmează
a fi repartizate pentru anii 2021-2023;
Având în vedere adresele Școlii Gimnaziale “ T. Medeleanu “ sat Ciocani, comuna Ciocani
nr. 85/23.01.2020, 201/13.02.2020, 202/13.02.2020, 203/13.02.2020;
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5 /2020, publicată în M.
Of .în 6 ianuarie 2020;
În conformitate cu prevederile art. 1, alin.1 şi 2, litera -a-,-b-,-c-, art. 19, alin.1, art.20, alin.1
şi art. 39 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.(4), litera-a- şi art. 196, alin.(1) litera-a-, din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIOCANI, JUDETUL VASLUI;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Bugetul local cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziţia comunei, şi repartizarea
acestora în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare economică şi socială precum şi pentru finanţarea
cheltuielilor autorităţii administraţiei publice locale, învăţământului preuniversitar, asistenţă socială şi
social –culturale .
Art. 2 - Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe
capitole şi subcapitole şi a cheltuielilor pe capitole şi subcapitole.
Art.3 - (1) Pentru anul 2020 , bugetul local se stabileşte la venituri în sumă de 7.105.000 lei şi la
cheltuieli în sumă de 7.105.000 lei.
VENITURI totale initiale – 7.105.000 lei vor fi compuse din:
a..venituri proprii = 1.584.607 lei
b)sume defalcate din TVA= 1.640.000 lei
c.Subventii –=3.433.800 lei;compuse din :
d)- sume pentru finanțarea cheltuielilor FEADR = 167.870 lei.
e)- excedentul anului 2020 = 278.723 lei
CHELTUIELI TOTALE INIȚIALE – 7.105.000 lei :
Cap. 51.02 Autoritati publice ,total : 2.446.000 lei din care :
a)Cheltuieli personal – 1.106.100 lei, care cuprinde total cheltuielile cu salariile personalului
aparatului propriu al primarului si indemnizatiile alesilor locali , contributiile angajatorului aferente
acestora ;
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b) Bunuri si servicii -132.575,000 lei, care cuprinde cheltuieli cu lemne pentru foc, energie
electrica, apa, convorbiri telefonice, internet, combustibil masina primarie in limita a 200 litri/ luna,
furnituri birou, hartie,materiale pentru curatenie, întabulare pășuni comunale.
c) Dobanzi si comisioane plata in leasing autoturism Duster -3800 lei
d)- cheltuieli pentru investitii 15.500 lei. reprezentand leasing autoturism Duster
-construire Dispensar Uman in sat Ciocani, conform contractului de finantare incheiat cu
MDRAP - 1.349.000 lei
Cap.54.02.Fond de rezerva bugetară la dispozitia autoritatilor locale- 70.000 lei
Cap. 61.02. Ordine si siguranta publica – 58.700 lei, din care
a) Cheltuieli personal – 43.900 lei, care cuprinde total cheltuielile cu salariile si contributiile
aferente angajatorului,ale persoanei incadrate la Serviciul voluntar pentru Situatii de urgenta si paza
comunala ;
b) Bunuri si servicii -5.100 lei, sumă necesară pentru dotarea serviciului, încărcarea de
stingătoare ;
Cap. 65.02. Invatamant – 568.500 lei din care :
1) Bunuri si servicii - 380.000 lei, din care 87.000 suma din TVA care acopera cheltuieli cu
lemne pentru foc, energie electrică, apă, convorbiri telefonice, internet, furnituri birou,
materiale pentru curatenie, scolile comunei Ciocani..
a) din bugetul local se propune alocarea sumei de 35000 lei pentru decontarea abonamentelor
cadrelor didactice si 10000 lei carburant auto, necesar transportului cu microbusul a elevilor
Scolii Ciocani,
b) suma de 248.000 lei, reprezentând dotare cu mobilier pentru Școala Crâng, Ciocani și Grădinița
Ciocani, sume provenite din proiecte MDRAP.
2) Asistența socială – 28.000 lei
a) 28.000 cheltuieli privind plata stimulentelor educationale acordate copiilor proveniti din familii
defavorizate si CES. și tichete grădiniță.
3) Alte cheltuieli – 12.000 lei
a) burse școlare în valoare de 12.000 lei pentru 30 de burse școlare.
4 Cheltuieli de capital – 148.500 lei , reprezentând :
a) 61.000 lei achiziție electronice – program MDRAP
b) 87.000 lei reprezentând împrejmuire cu gard școli și construire alei pietonale.
Cap. 66.02. Sanatate – 60.000 lei, din care :
a) Cheltuieli personal – 59.700 lei, care cuprinde salariul si contributiile aferente asistentului
comunitar si mediatorului sanitar și 300 lei deplasări.
Cap. 67.02. Cultura, recreere si religie – 499.500 lei ,din care :
a) Cheltuieli de personal Bibliototeca - 43.000 lei
b) bunuri și servicii - 25.075 lei ;
c) Parc de recreere in sat Crang 406.425 lei
Cap. 68.02. Asistenta socială, 822.400,lei,din care:
a) Cheltuieli personal – 756.000 lei, salarii asistenti personali,
b) indemnizatii ale insotitorilor persoanelor cu handicap- 66000 lei,
c) Incalzire locuinte si ajutoare de urgență- 43.000 lei.
Cap.70.02. Servicii si dezvoltare publica – 306.425 lei, din care :
a) Bunuri si servicii -110.138 lei, din care: cheltuieli cu iluminatul public ,cheltuieli pentru energia
consumata cu pompele din satul Crang, reparatii pompe si alte servicii in domeniile dezvoltarii
comunale .
b) Cheltuieli de capital – 196.287 lei, din care
–facturi restante an 2019 ,lucrari cu Alimentarea de apa ,sat Crang- 12.310 lei.
-plată parțială achiziție bazin..
Cap.84.02. Transporturi – 2.076.000 lei, din care :
a)
Bunuri si servicii - 95.000 lei, suma care cuprinde cheltuielile cu carburantul pentru
buldoexcavator, in limita a 400 litri/ luna si alte cheltuieli cu utilajele, achizitie balast.
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b)Cheltuieli de capital – 1.981.000 lei, reprezentand finalizare proiectul depus prin MDRAP,
„Modernizare drumuri de interes local in comuna Ciocani” .
Art.4.(a) Detalierea veniturilor bugetului local pe capitole şi subcapitole este prevăzută în anexa nr. 1.
(b)Sinteza cheltuielilor bugetului local cu detalierea pe capitole şi subcapitole este prevăzută în anexa
nr. 2.
(c) Lista cu investitii este prevazuta in anexa 3 .
Art. 5 -Prezenta hotărâre va fi comunicată celor în drept şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin
afişare .
Art. 6 - Anexele nr. 1,2,3 fac parte integrantă din prezenta.
Art. 7.– Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei, cu sprijinul
compartimentului financiar - contabil.
24.02 2020
Președinte de ședință,
Dobrin Valentin-Mircea
Contrasemnează,
Secretar general, Abaza Iosefina

