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HOTAnAnT
Privind aprobarea bugetului local de venituri gi cheltuieli , al comunei

Cindegti,pentru anul 2Ot4

Consiliul local al comunei C6ndesti , judetul DAmtovita, i*trunit in q*din*s *rdinar* din **ta de 3'! ianuarie

Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 121 alin, (1) ;i alin, (2) si art. 138 alin. (4) Si alin. (5) din Constitulia Rom6niei,

revizuitS;
b) art. 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatS la Strasbourg la 15 octombrie

1985, ratificat5 prin Legea nr. L9911997;
c) aft. 7 alin. (2) din Codul civil;
d) art. 20, art.2I, art.27, art.29 gi art. 30 din Legea-cadru a descentralizdrii nr. 195/2006;
e) Legii nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare;
f) Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.35612013;
g) Legii bugetului asigurdrilor sociale de stat pe anul 2014 nr.3a0120I3;
h) Legii-cadru privind salarizarea unitarS a personalului plStit din fonduri publice nr.28412010,

cu modificbrile ulterioare;
i) Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plStit din

fonduri publice in anul 20L4, precum 9i alte mdsuri in domeniul cheltuielilor publice;
j) Ordonantei de urgentS a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanla

de urgentd a Guvernului nr.3712008 privind reglementarea unor mbsuri financiare in domeniul bugetar,
precum 9i pentru instituirea altor mSsuri financiare ?n domeniul bugetar, aprobatd cu modific}ri gi
completbri prin Legea nr. 2B3I20II;

k) art.51 alin. (1) din Legea nr. 1BB/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd cu
modificdrile gi completbrile ulterioare;

l) art. B, art. 9 alin. (5), art. 44 alin. (6), art. BB alin. (2), art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (2) gi
art. 105 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. Ll20II, cu modificbrile 9i completSrile ulterioare;

m) art. 29618 alin. (1) 9i alin. (3) lit. at;, lit. b2), lit. c), lit. d2;, lit. e) 9i lit. f) din Codul fiscal al
Rom6niei, adoptat prin Legea nr.57L12003, cu modificbrile 9i complet5rile ulterioare;

n) HotdrArii Consiliului Judetean D6mbovita nr. 412014 privind repartlzarea unor sume
defalcate din taxa pe valoarea addugatd gi din cota Oe ig,Syo din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale ale comunelor, oragelor gi municipiilor, pe anul 201"4;

o) Deciziei sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice D6mbovila nr.2l2OI4 privind
repartizarea sumelor defalcate din WA, din cote defalcate din impozitul de venit pentru echilibrarea
bugetelor locale, pentru acordarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 9i
plata indemnizatiilor gi ajutorului de incSlzire a familiilor gi persoanelor beneficiare de ajutor social;

p) Hotbr6rea Consiliului Local nr. 64 din 17 .I2.20L3 prlvind stabilirea impozitelor gi taxelor
locale, a altor taxe asimilate acestora, precum si a taxelor speciale, pentru anul 20L4, realiz6nd
publicarea anunlului privind elaborarea proiectului Hotd16rli Consiliului Local privind aprobarea
bugetului local pe anul2014, in contextul prevederilor art. 6 din Legea nr.5212003 privind transparenla
decizionalS in administratia publicd, cu completdrile ulterioare:

o afis5rii la PrimErie, in spatiul accesibil publicului;
asigur6nd afigarea proiectului bugetului local pe anul 2014 la Primbria comunei Cindegti, in

contextul prevederilor art.39 alin. (3) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu
modificdrile si completdrile ulterioare nr. 8500/23. t2.2013

a) elaborat fdrd cuprinderea sumelor transmise prin adresele mentionate la lit. b) si c), astfel
cum rezultd din procesul-verbal inregistrat sub nr. 6.939 din 20 decembrie 2013;

b) actualizat dupE transmiterea adresei nr. 3.063 din 14 ianuarie 2014 de cdtre Administratia
JudeteanS a Finanlelor Publice a Judetului D6mbovila;

c) definitivat dupd transmiterea adresei nr. 530 din 15 ianuarie 2014 de cStre Consiliul
Judelean D6mbovita,



lu6nd act de:
a) referatul de aprobare prezentat de cStre primarul comunei, in calitatea sa de iniliator,

inregistrat sub nr.B532 din 30 decembrie 20t3, asimilat raportului ordonatorului princlpal de credite,
astfel cum este prevbzut la art. 39 alin. (4) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu

modific5rile gi complet5rile ulterioare;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei, inregistrat sub nr. 8531 din 30 decembrie 2013;
c) raportul comun al Comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local comunal Cindegti .

constat6nd cE nu sunt depuse contestatii privind proiectul bugetului local pe anul 2014,

lu6nd in considerare:
a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici gi sociali pentru anul 2014, precum gi

pentru anii 2015 - 2077;
b) cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare gi politica fiscal-bugetar5, precum 9i cadrul de

cheltuieli pe termen mediu;
c) strategia privind dezvoltarea economicS, socialS gi de mediu a comunei Cindegti ,

in temeiul prevederilor art, 45 alin. (1) 9i art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice
locale nr.2L5l2OOt, republicatS, cu modificirile 9i completirile ulterioare, md*pt# *:rmdtearea

&s#s"AxaAee:
Art.1. - (1) Prezenta hotbrdre prevede 9i autorizeaz5 pentru anul 2014:

a) veniturile structurate pe capitole 9i subcapitole;
b) cheltuielile structurate pe destinalii, cu detalierea pe p64i, capitole, subcapitole,

titluri, articole, precum 9i alineate 9i paragrafe, dupd caz.

&r&"ffi"- 5e aprcbfi Bugetui de Venituni gi eh*ltuieli p* nnul 2014 sl cCIn"lililai e?ndcgtl,
judelul D?mhcvifa, la part*a d* v**itur:*in sum# latal$ de 2.1$$ mii lei, din eare 1844 mii lei

v*niturile s*c[iunii de d*zvoltmr* gi 3?5 mii lei ,v*nituril* sectlunil ** dezvoltare conform
an*xei nr. I carc fac pfrrte integrnntfi din pr*r*ntn hatEr&n*,

&nt-$.- 5e apr*bH *r"rgclLrl e!* Venllunl gi ilheltui*ii pe *nul ?*14 *l c*munai CindcAti,
ju*e[ul Dimbovila, ln partea de cheltuitii in sum$ t*t*i* dc ?,1S6 mii Ini, drn c*r* 1.869 mii lei

eheltuielile sectiunii *e dezvolt*rn pi 35* mii lei ,cheltuielite sec{iunii de dezv*ltare conf*rrn
anexe'r*nf, 2 cfire fse parte int*gnant* clin prezent* h*t$r*re.

4rfr"4"- Se aprobb nivelul maxim al cheltuielilor de personal , aferent bugetului general

centralizat pe anul 2014 in sumb de 1.211mii lei conform anexei nr. 3 care fac parte integrantd
din prezenta hotbr6re.

Art.s. - Se aprobd lista de investitii pentru anul 2014 conform anexei nr. 4 care fac
parte integrantd din prezenta hotdr6re.

Aft.6. - Dacb bugetul local pe anul 2015 nu a fost aprobat pdnb cel t6rziu la data 28

decembrie 20t4 se autorizeazd ordonatorul de credite al comunei sd aplice in continuare
bugetul anului 2014 pdnd la aprobarea noului buget.

Art.7. - Prezenta hotbrdre se comunicd in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, in termenul prevdzut de lege, primarului comunei gi prefectului judetului Ddmbovita
gi se aduce la cunogtintb publicd prin afigare, precum gi prin publicare pe pagina de internet

Adoptati in Cindegti la data de 3n Ol 20lt4
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cu...-....voturi abti
cu. . . -....voturi impotriva;

Prezenta hotarare s-a adopat :

Contrasemneazi - Secretar Paraschiva


