ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
COMUNA 1 DECEMBRIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie întrunit în sedinţă extraordinară în data de 30 aprilie
2013,
Având în vedere:
- proiectul de Hotărâre nr. 7/12.03.2013, iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul Petre
Gheorghe, pentru aprobarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013,
- dispoziţiile referitoare la bugetele locale pe anul 2013 din cadrul Legii nr. 5/2013, a bugetului de
stat pe anul 2013,
- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabilitate,
- adresa nr. 703000/28.02.2013 transmisă de Direcţia Generale a Finanţelor Publice Ilfov prin
care a fost comunicat nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al
comunei 1 Decembrie pe anul 2013, aprobat prin Decizia nr. 106/25.02.2013,
- adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ilfov, nr. 704335/27.03.2013, prin care sunt
transmise sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi cotele din impozitul pe venit repartizate
comunei 1 Decembrie pentru exercitiul bugetar 2013, conform Legii nr. 5/2013, a Bugetului de Stat pe
anul 2013 si a Deciziilor nr. 137/19.03.2013 şi nr. 145/26.03.2013 a Directorului executiv al D.G.F.P.
Ilfov,
- adresa nr. 3528/03.04.2013 prin care Consiliul Judetean Ilfov ne-a transmis creditele bugetare
repartizate Consiliului local al comunei 1 Decembrie pentru exercitiul bugetar 2013, în conformitate cu
Hotărârea Consiliului judeţean Ilfov nr 37/03.04.2013,
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 prevederilor art. 45 alin. (1) 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 2013 în sumă de 20.672.105
lei la partea de venituri, din care 12.564.200 lei veniturile sectiunii functionare şi 8.107.905 lei veniturile
sectiunii de dezvoltare, şi în sumă de 20.939.162 lei la partea de cheltuieli, din care 12.564.200 lei
cheltuielile sectiunii de functionare şi 8.374.962 lei cheltuielile sectiunii de dezvoltare.
(2) Bugetul local al comunei 1 Decembrie pe anul 2013, 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 2013, conform anexei nr. 2.
Art. 3 - Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013, conform anexei nr. 3.
Art. 4 - Se aprobă bugetul Clubului Polisportiv ,,F.C. 1 Decembrie” pe anul 2013, conform
anexei nr. 4.
Art. 5 - Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local, în sumă de 267.057 lei, pentru
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, şi pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar 2013.
Art.6 - Se aprobă bugetul împrumuturilor interne pe anul 2013 conform anexei nr. 5.
Art.7 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Inter Prest 1 Decembrie
S.R.L., conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8 - (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 128.000 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 2013
din Capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie.
Art. 9 – Se înscrie în bugetul local fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local al
comunei 1 Decembrie în sumă de 100.000 lei.
Art.10 - Se aprobă numărul de personal si fondul salariilor de bază conform anxei nr. 7.
Art.11 - Anexele nr. 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 fac parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.12 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei
1 Decembrie, în calitatea sa de ordonator principal de credite, prin aparatul său de specialitate.
Art.13 - Prezenta hotârâre va fi comunicată personelor si instituţiilor interesate de către secretarul
comunei 1 Decembrie.
Presedinte de sedinta,
Consilier
Potcoveanu Florin Adrian

Contrasemneaza,
Secretar
Jilăveanu Cristian Daniel

Comuna 1 Decembrie
Nr. 11 / 30.04.2013
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