ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA GHELINTA
BUGET - FINANTE

Nr./18.01.2011

Nota de fundamentare privind proiectul
bugetului local pe anul 2012

Proiectul de buget pe anul 2012 este elaborat in contextual pastrarii echilibrelor economice,
astfel incat tintele propuse pentru anul 2012 sa fie mentinute in limitele proiectate.
Fundamentarea veniturilor bugetului local s-a realizat in baza legislatiei fiscale actuale si
tinandu-se cont de Hotararea Consiliului Local nr.35/31.10.2011 privind aprobarea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2012. Impozitele si taxele locale pe anul 2012 vor avea
acelasi cuantum ca si in anul 2011, cu cateva exceptii generate de modificari ale Codului
Fiscal. La fundamentarea sumelor defalcate din bugetul de stat pentru bugetele locale s-a tinut
cont de Decizia nr.15,16,12/06.01.2012 al directorului executiv al D.G.F.P. Covasna si
Hotararea nr.1/2011 ; nr.2/2011 a Consiliului Judetean Covasna .
Cheltuielile bugetului local pe anul 2012 sunt fundamentate, dimensionate si repartizate pe
destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, se efectueaza in
concordanta cu atributiile care-i revin autoritatii administatiei publice locale, cu prioritatile
stabilite de acestea, in vederea functionarii si in interesul colectivitatilor locale. La cheltuieli
de personal s-au aplicat prevederile referitoare la 5% a hotararilor judecatoresti pentru plata
sentintelor definitive devenite titlu executorie ale personalului din structura aparatului de
specialitate al primarului. La cheltuieli cu bunuri si servicii s-au stabilit plafoane majorate ca
urmare a modificatii cotei de TVA, care in cursul anului 2011 a produs efecte doar in a doua
jumatate a anului. In ceea ce priveste cheltuielile cu rambursarea imprumuturilor, plata
dobanzilor si a comisioanelor aferente creditului contractat de catre comuna, s-a luat in
considerare graficele privind plata obligatiilor care decurg din contractul de imprumut aflate
pe rol. La categoriile transferuri catre institutiile publice si alte transferuri, sumele incluse in
buget sunt la nivelul anului precedent. Si in anul 2012, investitiile vor ocupa o pondere mare
in cadrul bugetului, unele sunt in derulare si trebuiesc duse mai departe pana la finalizare.

Proiectul de buget pe anul 2012 se bazeaza pe propunerile compartimentului buget-finante din
cadrul Primariei comunei Ghelinta si reflecta in principal mentinerea in conditiile normale a
proiectelor de investitii realizate in anii anteriori precum si functionalitatea institutiilor din
subordine.
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