CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
CORBI, JUDETUL ARGES
H O T A R A R E A Nr._1
Privind aprobarea bugetului local al comunei Corbi pentru anul 2008
-Consiliul Local al comunei Corbi,judetul ArgesAvand in vedere nota de fundamentare intocmita de primarul comunei Corbi, judetul
Arges cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Corbi pentru anul 2008, raportul intocmit de
contabilul primariei Corbi si avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Corbi;
Luand in consideratie Decizia nr. 4 din data de 08.01.2008 ale Directiei Generale a
Finantelor Publice Arges, Hotarearea Consiliului Judetean Arges nr.1/14.01.2008 prin care ni s-au
repartizat sume pentru sustinerea cheltuielilordin anul 2008, precum si de estimarile privind veniturile
locale pentru anul in curs;
Tinand cont de prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2008 nr.388/2007, art.39
din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si de art. 36, alin.2, lit.b si alin.4, lit.a
din Legea nr.215/2001,republicata;
In temeiul art.45 alin. 1 si 2, lit. a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba bugetul local al comunei Corbi, judetul Arges pentru anul 2008, dupa
cum urmeaza:
a) la partea de venituri cu suma de 3.347 mii lei, conform anexei nr.1, cap. I la
prezenta hotarare;
b) la partea de cheltuieli cu suma de 3.347 mii lei, conform anexei nr.1, cap. II la
prezenta hotarare ;
Art. 2 Se aproba bugetul institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din
bugetul local pentru anul 2008, dupa cum urmeaza:
a) la partea de venituri cu suma de 91 mii lei, conform anexei nr.2, cap. I la
prezenta hotarare;
b) la partea de cheltuieli cu suma de 91 mii lei, conform anexei nr. 2, cap. II la
prezenta hotarare;
Art. 3 Se aproba bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii pentru anul
2008, dupa cum urmeaza:
a) la partea de venituri suma de 75 mii lei, conform anexei nr.3, cap. I la prezenta
hotarare;
b) la partea de cheltuieli suma de 75 mii lei, conform anexei nr. 3, cap. II la
prezenta hotarare;
Art. 5 Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 6 Cu aducerea la cunostinta publica, a persoanelor si institutiilor interesate se
insarcineaza secretarul comunei Corbi.
DATA AZI 28.01.2008
PRESEDINTE DE SEDINTA
Popescu Gheorghe
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Moisescu Mihail

Anexa nr. 1
la Hotararea nr. 1 din 28.01.2008
Capitolul I
La partea de venituri pentru anul 2008, propunem urmatoarele sume :
11.02.06 - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale
= 607 mii lei;
04.02.04 - cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale
= 618 mii lei;
04.02.01 – cote defalcate din impozitul pe venit = 70 mii lei
11.02.02 - sume defalcate din T.V.A., in vederea finantarea cheltuielilor
descentralizate
= 1.480 mii lei;
a) invatamantului = 1.230 mii lei, din care:
- cheltuieli de personal = 1230 mii lei;
b) asistenta sociala = 250 mii lei,
La sumele enumerate mai sus, se mai adauga si veniturile locale, care in anul
2008 se estimeaza a fi in valoare de = 539 mii lei, din care:
-impozite cladirii persoane fizice = 75mii lei;-07.02.01.01
- taxe pe terenuri personae fizice = 29mii lei,-07.02.02.01
- impozite cladiri persoane juridice = 3 mii lei;-07.02.01.02
- impozit teren persoane juridice = 1 mii lei ; - 07.02.02.02
- impozit pe terenul extravilan
= 62 mii lei-07.02.02.03
- alte impozite si taxe pe proprietate = 81 mii lei -07.02.50
- impozit TMT persoane fizice
= 52 mii lei - 16.02.02.01
impozit TMT persoane juridice = 17 mii lei ; - 16.02.02.02
- taxa timbru
= 15 mii lei ; - 07.02.03
- alte impozite si taxe
= 11 mii lei; -18.02.50
- impozit pe spectacol
= 5 mii lei ; - 15.02.01
- concesiuni si inchirieri
= 120 mii lei ;-30.02.05
- alte venituri din proprietate
= 16 mii lei ; -30.02.50
- taxa extrajudiciara de timbru
= 22 mii lei ;-34.02.02
- venituri din amenzi
= 30 mii lei ;-35.02.01
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT suma de =33 mii lei, din care :
- sprijin financiar pt. constituirea familiei = 10 mii lei-42.02.33
- suv,pt.incalzirea locuintei
= 20 mii lei -42.02.34
- sub. Pt. truspu nou nascut
= 3 mii lei - 42.02.36
-

TOTAL VENITURI 2008

=

3.347 MII LEI

Anexa nr. 2
la Hotararea nr. 1 din 28.01.2008

BUGETUL UNITATILOR FINANTATE DIN VENITURILE PROPRII
SI SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL, PE ANUL 2008
Capitolul I
LA PARTEA DE VENITURI CU SUMA DE 91 MII LEI;
- ART.30.10.50-alte venituri din proprietate
=15 mii lei
-ART.43.10.09-subventii pentru institutiile publice =76 MII lei ;

Capitolul II

LA PARTEA DE CHELTUIELI cu suma de 91 MII lei :
1. cheltuieli de personal = 20 mii lei:
2. cheltuieli materiale
= 18 mii lei;
Incalzit, Iluminat si forta motrica
Transport
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
TOTAL CHELTUIELI MATERIALE

20.01.03
20.01.07
20.01.09

2 mii
6 mii
10 mii
18 MII

3.cheltuieli de investitii = 53 mii lei
Alte active fixe

71.01.30

PRESEDINTE DE SEDINTA
Popescu Gheorghe

53 mii

Anexa nr.3
La Hotaraea nr. 1 din 28.01.2008

Bugetul unitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2008

Capitolul I
LA PARTEA DE VENITURI :

TOTAL VENITURI 2008 = 75 MII LEI
1. 30.15.50-alte venituri din proprietate = 5 mii lei
2. 36.15.50 – alte venituri

= 70 mii lei

Capitolul II

LA PARTEA DE CHELTUIELI :

TOTAL

CHELTUIELI

2008

75 MII LEI

1. Paza obsteasca –cheltuieli = 64 mii lei , din care :
1. cheltuieli de personal = 64 mii lei;
2. cheltuieli materiale
=
11 mii lei
20.01.09- materiale si prestari serviciii = 11 lei ;

PRESEDINTE DE SEDINTA
Popescu Gheorghe

