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        ROMÂNIA
       JUDETUL ILFOV
       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE
           Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr. 196, bl. P 22, ap. 13-14,  tel/fax. 021.369.13.15 / 021.369.13.17,
.          E-mail: primaria1decembrie@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2015

 Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, întrunit în sedinţă ordinară în data de
26.02..2015,

  Având în vedere:
- proiectul de Hotărâre nr. 3/09.02.2015 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul Petre

Gheorghe, pentru aprobarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2015, însoţit de Expunerea
de motive,

- dispoziţiile referitoare la bugetele locale pe anul 2015 din cadrul Legii bugetului de stat pe anul
2015 nr. 186 din 29 decembrie 2014,

- adresa transmisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Bucureşti din cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, nr. 871/27.01.2015, prin care sunt transmise sumele defalcate
din taxa pe valoarea adăugată şi cotele din impozitul pe venit repartizate comunei 1 Decembrie pentru
exercitiul bugetar 2015 în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) şi art. 8 alin. (4) şi (7) din Legea
bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014, prin Decizia nr. 163/26.01.2015 emisă de Directorul
General al D.G.R.F.P. - Bucureşti,

- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabilitate înregistrat cu numărul
1287/11.02.2015,

Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
In baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 5, art 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a), art.

26, art. 36 alin. (1), art. 39 şi art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, şi ale prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d) şi e), alin. (3) lit. c),
alin. (4) litera a) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul local al comunei 1 Decembrie pe anul 2015 în sumă de 23.464.090
lei la partea de venituri, din care 14.162.090 lei veniturile sectiunii de functionare şi 9.302.000 lei
veniturile sectiunii de dezvoltare, şi în sumă de 24.146.278 lei la partea de cheltuieli, din care 14.162.090
lei cheltuielile sectiunii de functionare şi 9.984.188 lei cheltuielile sectiunii de dezvoltare.

(2) Bugetul local al comunei 1 Decembrie pe anul 2015, detaliat la venituri pe capitole şi
subcapitole, si la cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate si paragrafe, este
prevăzut în anexele numărul 1 şi numărul 1.1.
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Art. 2. - Se aprobă bugetul Serviciului de Utilităţi Publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei 1 Decembrie pe anul 2015, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015, conform anexei nr. 3.
Art. 4. - Se aprobă bugetul Clubului Polisportiv ,,F.C. 1 Decembrie” pe anul 2015, conform

anexei nr. 4.
Art. 5. - Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local în sumă de 682.188 lei pentru

finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
Art. 6. - (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 120.000 lei, sumă ce va fi repartizată

Clubului Sportiv Argeşul 1 Decembrie sub forma subvenţiilor în completarea veniturilor proprii, şi care
va fi utilizată pentru asigurarea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii ale clubului,
în conformitate cu prevederile contractului de asociere dintre Comuna 1 Decembrie si Clubul Sportiv
Argesul 1 Decembrie.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă de la bugetul local al comunei 1 Decembrie pe anul 2015
din Capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie.

Art. 7. - Se înscrie în bugetul local fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local al
comunei 1 Decembrie suma de 100.000 lei.

Art. 8. - Se aprobă numărul de personal si fondul salariilor de bază conform anxei nr. 5.
Art. 9. -  Anexele nr. 1, 1.1, 2, 3, 4,  şi 5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
 Art.10. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei

1 Decembrie, în calitatea sa de ordonator principal de credite, prin aparatul său de specialitate
Art. 11. - Prezenta hotârâre va fi comunicată personelor si instituţiilor interesate de către

secretarul comunei 1 Decembrie

Preşedinte de şedintă,
Consilier

Oană Adrian

    Contrasemnează,
Secretar

    Minodora Popescu

        Comuna 1 Decembrie, 26 februarie 2015
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