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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA  

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI GEOAGIU 
 
                                                                       

PROIECT DE   H O T Ă R Â R E   nr. 1 /2012 
privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2012 

 
 
             Consiliul Local al Orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 
 Avand in vedere nota de fundamentare a primarului orasului Geoagiu prin care se 
propune aprobarea bugetului local pe anul 2012, precum şi raportul Serviciului Financiar, 
Contabilitate; 
 Având în vedere adresa Direcţiei generale a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara 
nr. 689/06.01.2012 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată şi 
cotele defalcate de 22 % din impozitul pe venit, pentru întocmirea bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 13/2012 şi nr. 14/2012, precum si Adresa DGFP 
Hunedoara  nr. 72/06.01.2012 privind repartizarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal 
pe anul 2012 ; 
 In conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi  ale Legii bugetului de stat pe 2012, nr. 293/2011; 

În baza prevederilore art. 36 alin (4) lit “a” si ale art.45 alin. (2) lit. a din Legea 
Administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare 
; 

 
H O T A R A S T E 

 
Art.1 .   Bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2012 cuprinde resursele financiare la 

dispoziţia oraşului pentru finanţarea autorităţilor şi serviciilor publice locale, precum şi pentru 
realizarea unor lucrări economice şi social culturale de interes local. 

Art.2 (1) Bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2012 se stabileşte la venituri la suma 
de 8.773,40 mii lei, şi cuprinde: 

- Bugetul local 8.773,40 mii lei, din care : 
                      - secţiunea de funcţionare : 7.457,88  mii lei 
                      - secţiunea de dezvoltare :  1.315,52 mii lei 
        (2) Bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2012 se stabileşte la cheltuieli la 

suma de 9.679,88 mii lei, şi cuprinde: 
- Bugetul local  9.679,88  mii lei , din care : 
                      - secţiunea de funcţionare : 7.457,88 mii lei 
                      - secţiunea de dezvoltare :  2.222,00 mii lei 
- deficitul în sum ă de 906,48 mii lei reprezintă excentul din anul anterior şi este folosit 

în secţiunea de dezvoltare. 
           Art. 3.     Veniturile totale ale bugetului se prezintă astfel: 

 Denumire capitol Suma 
Mii lei 

 TOTAL VENITURI   8.773,40 
I VENITURI CURENTE  8.773,40 
A VENITURI FISCALE          8.230,40 
A.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI  DIN CAPITAL         1.728,00 
A.1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE 

LA PERSOANE JURIDICE                                                                                      
0 
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A.1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE 
LA PERSOANE FIZICE 

1.728,00 

 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor  
imobiliare din patrimoniul personal 

0 

 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit       1.728,00 
A1.3  ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI  DIN 

CAPITAL    
0 

A2  IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -                       0 
A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE :   1.699,00 
 Impozit si taxa pe cladiri 1.272,00 
 Impozit si taxa pe teren 411,00 
 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 16,00 
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII  
 Sume defalcate din TVA   4.420,00 
 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si Municipiului 
Bucuresti    

3.600,00 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 250,00 
 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  

pentru echilibrarea bugetelor locale        
570,00 

 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 100,00 
 Taxe hoteliere       100,00 
 Taxe pe servicii specifice   8,00 
 Impozit pe spectacole     8,00 
 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 

desfasurarea 
de activitati 

245,40 

 Impozit pe mijloacele de transport 227,4 
 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 

functionare   
14,00 

 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 
pe desfasurare de 
activitati: 

4,00 

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE   30,00 
 Alte impozite si taxe fiscale    30,00 
 Alte impozite si taxe    30,00 
B. VENITURI NEFISCALE:       543,00 
B1 VENITURI DIN PROPRIETATE 185,00 
 Venituri din concesiuni si inchirieri    169,00 
 Alte venituri din proprietate 16,00 
B2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII    358,00 
 Venituri din prestari de servicii si alte activitati    83,00 
 Taxe extrajudiciare de timbru   20,00 
 Amenzi, penalitati si confiscari     34,00 
 Diverse venituri 221,00 
 Alte venituri   221,00 
 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 

sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 
- 1315,52 

 Varsaminte din sectiunea de functionare - 1315,52 
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Art. 4.  Cheltuielile bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2012 se repartizează 
astfel : 

 
Denumire cheltuieli Prevederi pe anul 2012 

Mii lei 
TOTAL CHELTUIELI 
din care 

9.679,88 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 7.457,88 
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 2.222,00 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  
Din care : 

7.457,88 

Cheltuieli de personal 4.050,00 
Cheltuieli pentru bunuri şi servicii 2.993,18 
Dobânzi 146,00 
Fond de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale 80,00 
Asistenţă socială 139,50 
Burse 49,20 

 
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  : 
 

 Denumire capitol Suma  
Mii lei  

 Partea I -a SERVICII PUBLICE GENERALE   
 Autoritati publice si actiuni externe 

Din total capitol: 
 

1.392,85 

 Cheltuieli de personal 803,00 
 Bunuri si servicii 589,85 
 Alte servicii publice generale                                                                         

Din total capitol: 
 

80,00 

 Fonduri de rezerva   80,00 
 Tranzacţii privind datoria publică si împrumuturi                                        

Din total capitol: 
 

148,00 

 Bunuri si servicii 2,00 
 Dobanzi     146,00 
 Partea a II -a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 

NATIONALA  
 

 Ordine publica si siguranta nationala 
Din total capitol: 
 

8,00 

 Bunuri si servicii   8,00 
 Partea a III -a CHELTUIELI SOCIAL -CULTURALE  4.418,33 
 Invatamant                                                                                                  

Din total capitol: 
 

3.344,20 

 Cheltuieli de personal   2.950,00 
 Bunuri si servicii                                                                                            345,00 
 Burse 49,20 
 Alte cheltuieli                                                                                                   0 
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SECTIUNEA DE DEZVOLTARE:  
 

 Sanatate                                                                                                            
Din total capitol: 
 

91,15 

 Cheltuieli de personal                                                                                      59,05 
 Bunuri si servicii                                                                                             

 
32,10 

 Cultura, recreere si religie                                                                              
Din total capitol: 
 

605,99 

 Bunuri si servicii                                                                                            
 

605,99 

 Asigurari si asistenta sociala                                                                          
Din total capitol: 
 

397,39 

 Cheltuieli de personal                                                                                    237,95 
 Bunuri si servicii                                                                                               19,94 
 Asistenta sociala                                                                                             139,50 
 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 

MEDIU SI APE    
 

 Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                                           
Din total capitol: 
 

555,00 

 Bunuri si servicii                                                                                              
 

555,00 

 Protectia mediului                                                                                              
Din total capitol: 
 

65,30 

 Bunuri si servicii                                                                                                65,30 
 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE                                                             

Din total capitol: 
 

1,60 

 Bunuri si servicii                                                                                        
 

1,60 

 Partea a VI -a  Transporturi                                                                              
Din total capitol 
 

728,40 

 Bunuri si servicii                                                                                              
 

728,40 

 Partea a VII-a Alte acţiuni 
Din total capitol 

40,00 

 Bunuri si servicii 40,00 

 Denumire capitol Suma  
Mii lei  

 
 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI GENERALE                                   
 Din total capitol 
 

 
33,00 

 Cheltuieli de capital                                                                            
 

33,00 
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Art.5 . Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii se stabileşte atât la venituri in suma de 895,00 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 885,00 
mii lei . 

Excedentul de 10,00 mii lei, venituri din anii anteriori, se preia in secţiunea de 
dezvoltare la cap. 65.02. – Invăţământ. 
Veniturile instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  se 
prezintă astfel: 
Denumirea indicatorilor Cod indicator Venit anual – mii lei 
TOTAL VENITURI   844,00 
Venituri curente  844,00 
Venituri din proprietate 30.10.05 40,00 
Venituri internat 33.10.14 637,00 
Venituri din produse 33.10.16 50,00 
Venituri din prestări servicii 33.10.08 168,00 
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 
pentru dezvoltare 

37.10.03 - 51,00 

 
Cheltuielile instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii  se repartizează astfel : 
Denumire cheltuieli Prevederi pe anul 2012 

Mii lei 
TOTAL CHELTUIELI 
din care 

885,00 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 844,00 

 INVATAMANT 
Din total capitol 

50,00 

 Cheltuieli de capital 50,00 

 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE                                                            
Din total capitol 
 

354,40 

 Cheltuieli de capital                                                                                       354,40 
 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA                                                           

Din total capitol 
 

0 

 Cheltuieli de capital                                                                                           0 
 Locuinte, servicii si dezvoltare  

Din total capitol 
 

834,09 

 Proiecte cu finantare fonduri externe nerambursabile postaderare              0,33 
 Cheltuieli de capital                                                                                      833,76 

 Protectia mediului                                                                                         
Din total capitol 
 

9,80 

 Proiecte cu finantare fonduri externe nerambursabile postaderare                0 
 Cheltuieli de capital                                                                                        9,80 
 TRANSPORTURI                                                                                           

Din total capitol 
 

940,71 

 Proiecte cu finantare fonduri externe nerambursabile postaderare               0 
 Cheltuieli de capital                                                                                        940,71 
 EXCEDENTUL / DEFICITUL SECŢIUNII DE DEZVOLTARE  - 906,48 
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 41,00 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  
Din care : 

844,00 

Cheltuieli pentru bunuri şi servicii 844,00 
Invăţământ 724,00 
Alte servicii privind dezvoltarea 120,00 
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
Din care 

41,00 

Cheltuieli de capital 41,00 
 
Art. 6. Bugetul local al oraşului Geoagiu, total şi pe secţiuni, detaliat la venituri pe 

capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi 
paragrafe pe anul  2012 se prezintă conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte 
integrantă din aceasta. 

Art. 7 .  Prin Ordinul 286/2011 al Ministerului Administratiei si Internelor si Ordinul 
2.987/2011 al Ministerului Finantelor Publice se stabileste nivelul maxim al cheltuielilor de 
personal pentru anul 2012 pe unitati administrativ-teritoriale, iar prin Decizia Directorului 
executiv al DGFP Hunedoara  nr. 3/06.01.2012 privind repartizarea nivelului maxim al 
cheltuielilor de personal pe anul 2012,  pentru Orasul Geoagiu este prognozata suma de  4.050  
mii lei. 

Numarul de posturi finantate din bugetul local pentru anul 2012 se stabileste la un 
numar de 210 persoane din care : 

- aparatul de specialitate al primarului – 47 posturi cu un fond de salarii de  803,00  mii 
lei, 
- invatamant – 129 posturi cu un fond de salarii de 2.950,00 mii lei, 
- sanatate – 4 posturi cu un fond de salarii de  59,05 mii lei 
- cultura – 2 posturi 
- asistenta sociala – 28 posturi cu un fond de salarii de 237,95  mii lei 
Art. 8.  Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2012 din 

bugetul local al oraşului Geoagiu, cuprinse in anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art. 9. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2012 din 

bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,  
cuprinse in anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 

Art. 10. Primarul oraşului poate prezenta consiliului local propuneri de rectificare a 
bugetului local pe anul 2012, ca urmare a rectificării bugetului de stat sau din alte motive 
justificate. 

Art. 11. Prezenta hotarare se comunica : 
- Institutiei Prefectului Judetul  Hunedoara ; 
- Primarului oraşului Geoagiu ; 
- Serviciului financiar contabil ; 
- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 
Geoagiu, 24.01.2012      
          
 

      Avizat Secretar 
 Jr.Cimpoeşu Maria                

        
 
 

  
 


