
ROMANIA 
JUDETUL  BACAU   
CONSILIUL        LOCAL AL COMUNEI   LIVEZI 
 
                                                       H O T A R A R E 
     Nr.   08   din 26.02.2018 
Privind adoptarea bugetului local al  comunei Livezi , jud .    Bacau pe anul  2018 
 
             Consiliul Local  al comunei  Livezi   , judetul Bacau , intrunit in sedinta  ordinara  
din data  de    26.02.2018 ;  
               Avand in vedere prevederile Expunerii de motive  nr .  937  din  20.02.2018   a 
Primarului comunei Livezi , dl.  ICHIM   SORIN ;  
    In temeiul   Raportului  compartimentului  de specialitate nr. 938   din  20.02.2018  , 
intocmit  de  Contabilul sef al Primariei Livezi , d-na  Calin  Elisabeta  ; 
              Avand in vedere  anuntul  Primariei comunei  Livezi  nr.  187   din  11.01.2018   in  
care  se arata ca  a  fost  afisat  proiectul   de buget, care a  fost  supus dezbaterii publice ,  
privind  aprobarea bugetul local  al comunei  Livezi , judetul Bacau , pe anul 2018, conform  
art. 39  , alin. (3)   din Legea  nr. 273 /2006  privind finantele publice locale , cu modificarile  
si completarile  ulterioare ;  
            Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative , conform   Legii nr.  52/2003  privind transparenta decizionala in 
administratia publica ; 
     Avand  in vedere  Avizele  favorabile ale  Comisiilor   de specialitate  din cadrul  
Consiliului  local  al comunei  Livezi ,judetul Bacau ;  
              In baza adresei  nr.  393    din   16.02.2018  a Consiliului Judetean Bacau , precum  si 
adresele    nr.  111   din   10.01.2018 si  adresa  nr.118 din 16.01.2018  ,    emise de 
Administratia   Judeteana  a  Finantelor Publice  a Judetului  Bacau  si a estimarilor veniturilor  
ce se vor obtine in anul 2018 . 
              In temeiul art. 36 alin.( 1) si alin.(4) lit.” a”  si art.45  alin .(1), precum si art. 115  , 
alin. (1)  lit.”b”   din Legea Administratiei Publice Locale nr 215 /23.04.2001, modificata si 
completata . 
                
                                                   H O T A R A S T E :  
 
           Art. 1.  Consiliul Local al Comunei Livezi jud. Bacau aproba Bugetul Local al 
com. Livezi pe anul 2018 cu suma totala de   5 197,63   mii lei  care se compune din: 
         
       -impozit pe venit cont 03.02  cu suma de                                   =     3,00    mii lei   
  
       - sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale cont 04.02.                                                                                =     850,00     mii lei. 
 
       -alte impozite pe venit profit  si castig  din capital  de persoane fizice  , cont 05.02  cu 
suma de                                                                                              =      3,72   mii lei  
 
           - venituri proprii din impozite si taxe locale,  cont 07.02     in suma totala de  =                                                   
265,01      mii lei   
 
 
 



       2. 
 
            -  sume defalcate din taxa  pe valoarea adaugata  pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor , municipiilor cont 11.02.     =  3 636,00   mii lei  
                      
        - alte taxe   pe servicii specifice , cont  15.02 cu suma de                     = 27,68 mii lei  
- taxe pentru utilizarea  bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor  sau pe desfasurarea de 
activitate  cont 16.02 cu suma de                                                             = 146,63  mii lei 
  
          -  venituri din   proprietate (Concesionari )     cont 30.02.  cu suma  de =41,20 mii lei                                
          - venituri  din prestari servicii  si alte  activitati , cont 33.02  cu suma de = 10,00 mii lei                                    
           -venituri  din taxe administrative  –cont 34.02                                       =   8,57    mii lei  
 
         -  amenzi , penalitati cont 35.02                                                            =   110,00   mii lei 
         - diverse venituri  cont 36.02 cu suma de          =    ----- mii lei 
         - incasari  din excedent  pentru sectiunea  de dezvoltare  , cont _________, cu suma de 
= ______________ mii 
 
         - subventii  de la bugetul de stat , cont. 42.02                                   = 95,82     mii lei  
 
Total venituri s-au repartizat astfel :   

- Administratia locala   cont  51.02.  suma de :                 2 555,29   mii lei din care: 
- Cheltuieli de personal                                                       1813,59   mii lei 
- Cheltuieli materiale                                                            441,70   mii lei 
-  Investitii                                                                            300, 00 mii lei 
- Alte servicii publice generale  cont 54.02   suma de   ---- mii lei 
- Cheltuieli materiale                                                 ------  mii lei 
- Transferuri  din bugetele locale pt. protectia copilului  cont 56.02.07   suma de    

300, 00     mii lei 
 
- Ordinea publica cont 61.02 total suma                             52,60   mii lei din care : 
- Protectie civila    cheltuieli  materiale  -                             2, 60     mii lei 
-                                Investitii   -                                         50,00    mii lei. 
                                                
- Invatamant  cont 65.02 suma de                                  413,50    mii lei  din care :  
- cheltuieli  de personal                                                    -----   mii lei, 
-  cheltuieli materiale                                                      354 ,50    mii lei , 
- obiecte de inventar                                                        ------mii lei , 
-  Tichete  gradinita   CES                                              59,00   mii lei,  
-  Cultura  cont 67.02  suma de                                       187,24      mii lei 
- cheltuieli de personal.=                                                  78,83     mii lei 
 - cheltuieli materiale  =                                                  108,41  mii lei 
      Din care : 
  -sustinerea cultelor    =                                                   79,92   mii lei 
- investitii                    =                                         ___________  mii lei  
       
       
 
 
 



      3.  
   
-  Asigurari  si asistenta sociala   cont 68.02 in suma de   857,55  mii lei  din care: 
                                      
-   indemnizatii                                                                   729,55   mii lei 
-   ajutoare sociale                                                                -----   mii lei . 
-    incalzire                                                                       128,00  mii lei   
- LOCUINTE  ,SERVICII  SI DEZVOLTARE PUBLICA  cont 70.02  suma de  
                                                                                      263,08  mii lei 
-  Din care : - cheltuieli personal   -                            30, 08  mii lei  
- Bunuri  si servicii materiale        -                          233,00 mii lei   

 
   - Protectia mediului   cont 74.02                              =        257,97    mii lei 
       Din care cheltuieli  de personal                             =       135,57  mii lei  
                    - cheltuieli materiale                             =           122,40   mii lei    
                
   - Actiuni generale economice , cont -80.02              =      40, 40   mii lei  
             -Cheltuieli de personal    -                                         40,40      mii lei  
             - Investitii                        -                                     ________  mii lei  
                  
    - Drumuri cont 84.02. suma                                            270,00  mii lei 
             - Bunuri si servicii                                                  105,00    mii lei  
             - Investitii                                                               165,00  mii lei     
 

TOTAL CHELTUIELI  -                            5197, 63     MII LEI . 
 

-Suma de   200, 00     mii lei  va fi utilizata  din  Excedentul bugetar  din anul anterior  
pentru  investitii  si  acoperirea golurilor de casa  

 
        Art. 2.  Hotararea  adoptata  va fi comunicata  Primarului  comunei Livezi , Institutiei  
Prefectului  , judetul Bacau , si  va fi adusa  la cunostinta  publica  prin afisare  la panoul 
public de afisaj   precum si   pe pagina  proprie  de internet   
 
  
     PRESEDINTE  DE  SEDINTA                CONTRASEMNEAZA  
      CONSILIER                                                   SECRETAR            
      COSTIA  DAN                                                              NEICA  EUSEBIU  
 
 

 
Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul necesar ,  majoritate         de voturi ,    14  consilieri  
prezenti  din 15 consilieri   alesi  si validati    ,    9   voturi pentru ,   2  voturi  impotriva   si   3  
abtineri      . 

 
 


