Subsemnata, ec.Stoica Mimi

- inspector in cadrul Primariei Tibanesti, avand in

vederea adresele numarul:
- 435/31.01.2018 a Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi, prin care se
repartizeaza :
1. Suma de 1.284.130 lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, cod indicator - 11.02.02, din
care pentru :
- finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav
sau indemnizatii lunare ale persoanelor cu handicap grav, cod indicator - 68.02.05,
suma de 1.093.000 lei;
- finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru beneficiarii
de ajutor social, cod indicator - 68.02.15, suma de 86.130 lei;
- sume pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii
defavorizate in scopul stimularii participarii la invatamantul prescolar, cod indicator 65.02., , suma de 55.000 lei ;
- finatarea cheltuielilor de personal a serviciilor publice comunitare de evidenta
a persoanelor, cod indicator – 54.02.10, suma de 50.000 lei ;
2. Suma 1.602.000 lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale, cod indicator -11.02.06 ;
3. Suma de 1.285.000 lei din cote defalcate din impozitul pe venit, cod indicator 04.02.04, din care suma de 351.000 lei de la Consiliul Judetean Iasi , comunicata cu adresa
1970/18.01.2018 a Consiliului Judetean Iasi

-

614/06.02.2018 a Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi, inregistrata la
Primaria Comunei Tibanesti sub numarul 1301/07.02.2018,

prin care se

repartizeaza suma de 559.000 lei, cod indicator - 11.02.02, pentru finantarea de
baza a unitatilor de invatamat preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevazute la
art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educatie nationale nr.1/2011, cod indicator
65.02.20;

- 227/09.01.2018 a Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi, inregistrata
la Primaria Comunei Tibanesti sub numarul 800/25.01.2018 prin care se aloca suma de
388.000 lei din cote defalcate din impozitul pe venit, cod indicator – 04.02.01 ;

- venituri proprii estimate a fi incasate in anul 2018 in suma totala de 952.840 lei;
- subventii de la bugetul de stat in suma de 80.600 lei pentru:
- ajutor incalzirea locuintei cu lemne (42.02.34) in suma de 40.600 lei;
- subventii de la bugetul de stat pentru sanatate (42.02.41) in suma de
40.000 lei ;
- alte subventii ce urmeaza a fi primite de la administratia centrala pentru finantarea
unor activitati (43.20.00) – de la Administratia Fondului pentru Mediu - pentru proiectul
« Canalizare si statie de epurare in comuna Tibanesti, judetul Iasi, satele Glodenii Gindului si
Rasboieni », suma de 3.410.000 lei.
- subventii primite de la alte administratii, PNDL, cod indicator 42.02.65, suma de
11.110.000 lei pentru finantarea lucrarilor de investitii, in baza contractelor de finantare
incheiate in anul 2016-2018 pentru reabilitare unitati de invatamant si canalizare ;

Total venituri buget local pe anul 2018, rezulta suma de 20.671.570 lei care se
repartizeaza astfel :

-

Sectiunea de functionare suma de 5.800.570 lei conform anexei nr.1 ;

-

Sectiunea de dezvoltare suma de 14.871.000 lei, conform anexei nr 2,

In conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018, a bugetului de stat pe anul 2018 va rog sa
supuneti aprobarii Consiliului Local Tibanesti, adoptarea unei Hotarari de aprobare a :

1. Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 sursa A, pe cele 2 sectiuni,
respectiv:

-

Sectiunea de functionare, venituri si cheltuieli suma de 5.800.570 lei, conform anexei
nr.1 ;

-

Sectiunea de dezvoltare la venituri cu suma de 14.871.000 lei si la cheltuilei suma de
19.444.320 lei, din care suma de 4.573.320 lei, din excedentul bugetar al anilor
precedenti, conform anexei nr. 2, care fac parte integranta din prezentul referat.

2. Bugetul de venituei si cheltuieli pe anul 2018, venituri proprii si subventii, sursa E,
pe cele 2 sectiuni, respectiv:

-

Sectiunea de functionare, venituri si cheltuieli suma de 20.000 lei, conform anexei
nr.3 ;

-

Sectiunea de dezvoltare la venituri cu suma de 0 lei si la cheltuilei cu suma de 131.890
lei, din excedentul anilor precedenti, conform anexei nr. 4, care fac parte integranta
din prezentul referat.

Data: 07 Februarie 2018

Semnatura,

DOAMNEI PRIMAR AL COMUNEI TIBANESTI, JUDETUL IASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 1346 din 07.02.2018

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Țibănești, județul Iași, pe anul
2018

Consiliul Local a comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi ;
Având în vedere referatul de specialitatea înregistrat sub nr. 1344 din 07.02.2018
prin care se propune iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a bugetului de venituri și cheltuieli proprii și subvenții;
Având în vedere:
- adresa nr. 435/31.01.2018 a Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi, prin care
se repartizeaza :
1. Suma de 1.284.130 lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, cod indicator - 11.02.02, din
care pentru :
- finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau
indemnizatii lunare ale persoanelor cu handicap grav, cod indicator - 68.02.05, suma de
1.093.000 lei;
- finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru beneficiarii de ajutor
social, cod indicator - 68.02.15, suma de 86.130 lei;
- sume pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii
defavorizate in scopul stimularii participarii la invatamantul prescolar, cod indicator - 65.02., ,
suma de 55.000 lei ;
- finatarea cheltuielilor de personal a serviciilor publice comunitare de evidenta a
persoanelor, cod indicator – 54.02.10, suma de 50.000 lei ;
2. Suma 1.602.000 lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale, cod indicator -11.02.06 ;
3. Suma de 1.285.000 lei din cote defalcate din impozitul pe venit, cod indicator 04.02.04, din care suma de 351.000 lei de la Consiliul Judetean Iasi , comunicata cu adresa
1970/18.01.2018 a Consiliului Judetean Iasi 614/06.02.2018 a Directiei Generale a
Finantelor Publice Iasi, inregistrata la Primaria Comunei Tibanesti sub numarul
1301/07.02.2018, prin care se repartizeaza suma de 559.000 lei, cod indicator - 11.02.02,
pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamat preuniversitar de stat pentru cheltuieli
prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educatie nationale nr.1/2011, cod indicator
65.02.20;
- adresa nr. 227/09.01.2018 a Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi, inregistrata
la Primaria Comunei Tibanesti sub numarul 800/25.01.2018 prin care se aloca suma de
388.000 lei din cote defalcate din impozitul pe venit, cod indicator – 04.02.01 ;
- venituri proprii estimate a fi incasate in anul 2018 in suma totala de 952.840
lei;

- subventii de la bugetul de stat in suma de 80.600 lei pentru:
- ajutor incalzirea locuintei cu lemne (42.02.34) in suma de 40.600 lei;
- subventii de la bugetul de stat pentru sanatate (42.02.41) in suma de 40.000
lei ;
- alte subventii ce urmeaza a fi primite de la administratia centrala pentru
finantarea unor activitati (43.20.00) – de la Administratia Fondului pentru Mediu - pentru
proiectul « Canalizare si statie de epurare in comuna Tibanesti, judetul Iasi, satele Glodenii
Gindului si Rasboieni », suma de 3.410.000 lei.
- subventii primite de la alte administratii, PNDL, cod indicator 42.02.65, suma
de 11.110.000 lei pentru finantarea lucrarilor de investitii, in baza contractelor de finantare
incheiate in anul 2016-2018 pentru reabilitare unitati de invatamant si canalizare ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018;
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.544/2001 privind contenciosul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de expunerea de motive a primarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi,
înregistrată sub nr. 1346 din 07.02.2018 din care rezultă necesitate şi oportunitatea adoptării
unei hotărâri de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a bugetul de
venituri și cheltuieli venituri proprii și subvenții;
Având în vedere prevederile art. art.36 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ţinând cont de avizele favorabile emise în temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 alin. (4) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată primite din partea comisiilor de
specialitate ale consiliului local;

În temeiul prevederilor 45 alin.(2) lit.a) și art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă Bugetul Consiliului Local al comunei Țibănești, județul Iași,
pentru anul 2018 SURSA A pe cele două secțiuni respectiv:
*Secțiunea de funcționare, la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 5.800.570
lei în conformitate cu anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
*Secțiunea de dezvoltare, la partea de venituri în sumă de 14.871.000 lei și la
partea de cheltuieli în sumă de 19.444.320 lei din care 4.573.320 lei din excedentul
bugetar al anilor precedenți în conformitate cu anexa nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, – venituri
proprii și subvenții SURSA E, pe cele două secțiuni, respectiv:
*Secțiunea de funcționare, la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 20.000 lei
în conformitate cu anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
*Secțiunea de dezvoltare, la partea de venituri în sumă de 0 lei și la partea de
cheltuieli în sumă de 131.890 lei din execedentul anilor precedenți, în conformitate cu
anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.- Primarul comunei Țibănești
prin aparatul de specialitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. – (1) Persoana nemulțumită se poate adresa autorității publice emitente, în
termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ, în vederea revocării în tot
sau în parte a acestuia.

(2) În cazul în care persoana în cauză este nemulțumită de modul de a
soluționare a contestațiilor, dispoziția poate fi atacată la Tribunalul Iași – Secția a II a Civilă
de Contencios Administrativ.
Art.5.- Copii de pe prezenta se vor comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi –
pentru controlul legalităţii, primarului comunei, Biroul financiar contabil al Consiliului Local al
comunei Ţibăneşti, Consiliului Județean Iași, D.G.F.P Iași
pe site-ul instituției
www.primariatibanesti.ro pentru aducere la cunoştinţă publică.

Nr.____

Dată astăzi _______ 2018
INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR
Ing.ec. Aurica Cobuz
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL COMUNEI
Liliana Tiron

PRIMĂRIA COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 1345 din 07.02. 2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Țibănești, județul Iași, pe anul
2018

Primarul comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi ;
Având în vedere referatul de specialitatea înregistrat sub nr. 2776 din 17.03.2017
prin care se propune iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a bugetului de venituri și cheltuieli proprii și subvenții;
Având în vedere:
Având în vedere referatul de specialitatea înregistrat sub nr. 1344 din
07.02.2018 prin care se propune iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a bugetului de venituri și cheltuieli proprii și
subvenții;
Având în vedere:
- adresa nr. 435/31.01.2018 a Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi, prin care
se repartizeaza :
1. Suma de 1.284.130 lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, cod indicator - 11.02.02, din
care pentru :
- finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau
indemnizatii lunare ale persoanelor cu handicap grav, cod indicator - 68.02.05, suma de
1.093.000 lei;
- finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru beneficiarii de ajutor
social, cod indicator - 68.02.15, suma de 86.130 lei;

- sume pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii
defavorizate in scopul stimularii participarii la invatamantul prescolar, cod indicator - 65.02., ,
suma de 55.000 lei ;
- finatarea cheltuielilor de personal a serviciilor publice comunitare de evidenta a
persoanelor, cod indicator – 54.02.10, suma de 50.000 lei ;
2. Suma 1.602.000 lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale, cod indicator -11.02.06 ;
3. Suma de 1.285.000 lei din cote defalcate din impozitul pe venit, cod indicator 04.02.04, din care suma de 351.000 lei de la Consiliul Judetean Iasi , comunicata cu adresa
1970/18.01.2018 a Consiliului Judetean Iasi 614/06.02.2018 a Directiei Generale a
Finantelor Publice Iasi, inregistrata la Primaria Comunei Tibanesti sub numarul
1301/07.02.2018, prin care se repartizeaza suma de 559.000 lei, cod indicator - 11.02.02,
pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamat preuniversitar de stat pentru cheltuieli
prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educatie nationale nr.1/2011, cod indicator
65.02.20;
- adresa nr. 227/09.01.2018 a Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi, inregistrata
la Primaria Comunei Tibanesti sub numarul 800/25.01.2018 prin care se aloca suma de
388.000 lei din cote defalcate din impozitul pe venit, cod indicator – 04.02.01 ;
- venituri proprii estimate a fi incasate in anul 2018 in suma totala de 952.840
lei;
- subventii de la bugetul de stat in suma de 80.600 lei pentru:
- ajutor incalzirea locuintei cu lemne (42.02.34) in suma de 40.600 lei;
- subventii de la bugetul de stat pentru sanatate (42.02.41) in suma de 40.000
lei ;
- alte subventii ce urmeaza a fi primite de la administratia centrala pentru
finantarea unor activitati (43.20.00) – de la Administratia Fondului pentru Mediu - pentru
proiectul « Canalizare si statie de epurare in comuna Tibanesti, judetul Iasi, satele Glodenii
Gindului si Rasboieni », suma de 3.410.000 lei.
- subventii primite de la alte administratii, PNDL, cod indicator 42.02.65, suma
de 11.110.000 lei pentru finantarea lucrarilor de investitii, in baza contractelor de finantare
incheiate in anul 2016-2018 pentru reabilitare unitati de invatamant si canalizare ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018;

P R O P U N:
Adoptarea unei hotărâri de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului
Local Țibănești, județul Iași, pe anul 2018 pe cele două secțiuni respectiv:
SURSA A
*Secțiunea de funcționare, la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 5.800.570
lei în conformitate cu anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
*Secțiunea de dezvoltare, la partea de venituri în sumă de 14.871.000 lei și la
partea de cheltuieli în sumă de 19.444.320 lei din care 4.573.320 lei din excedentul
bugetar al anilor precedenți în conformitate cu anexa nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
SURSA E
*Secțiunea de funcționare, la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 20.000 lei
în conformitate cu anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
*Secțiunea de dezvoltare, la partea de venituri în sumă de 0 lei și la partea de
cheltuieli în sumă de 131.890 lei din execedentul anilor precedenți, în conformitate cu
anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIMARUL COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI ,
Ing.ec Aurica Cobuz

R O M Â N I A
PRIMĂRIA COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
e-mail :primaria_tibanesti@yahoo.com
Nr. 1347 din 07.02. 2018

ANUNȚ
Aducem la cunoștință publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului
Local Țibănești, județul Iași, pe anul 2018
Proiectul de hotărâre este însoţit de o notă de fundamentare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus precum şi textul complet al proiectului.
Afişarea s-a făcut în conformitate cu prevederile art.2 din Legea
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi art.83 din
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările şi completările ulterioare, la locurile autorizate de afişare a
problemelor de interes public care urmează a fi dezbătute de autorităţile
administraţiei publice locale, a proiectelor de acte normative şi a actelor normative
emise sau adoptate de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală, stabilite prin
Dispoziţia nr.89/16.02.2005 a primarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi.
Începând cu data 07.02.2018,
cei interesaţi pot înainta în scris
propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare care vor fi înaintate
secretarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi, în zilele de luni-vineri între orele
8,00-14,00; la telefoanele 326400; 326401,tel./fax 326269 sau pe e-mail la adresa
primăria_tibanesti@yahoo.com.
PRIMAR,

SECRETAR,

Ing.ec. Aurica Cobuz

Liliana Tiron

