
  

 
 

 HOTĂRAREA 
 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  
al comunei Gottlob pe anul fiscal 2011 

 
 

Consiliul local al comunei Gottlob, judeţul Timiş;  
La initiativa d-lui. Nastor Gheorghe, primarul comunei Gottlob, exprimata prin 

expunerea de motive, prin care propune aprobarea bugetului  comunei Gottlob pe anul 2011 ; 
Avand în vedere cifrele estimative ale bugetului pe anul 2011 la capitolul de venituri 

si cheltuieli, aşa cum au fost prezentate detailat în raportul compartimentului de specialitate al 
primarului comunei Gottlob, ce a stat la baza proiectului de hotărare ; 

Luand în considerare adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş, Activitatea 
de Trezorerie si Contabilitate Publică-Compartimentul Buget si Contabilitate Publică , prin 
care se repartizeaza , bugetului comunei Gottlob, sume pentru anul 2011 ; 

Avand in vedere si prevederile Hotararii Consiliului Judetean Timis nr 14/14.02.2011, 
prin care au fost repartizate sume din TVA pentru echilibrarea bugetului local, in vederea 
sustinerii programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita 
cofinantare locala ; 

Analizand si prevederile Legii nr 285/2010, privind salarizarea in anul 2011 a 
personalului platit din fonduri publice ; 

Tinand cont de prevederile art. 36, alin. (1), a alin. (2), lit. b) si a alin. (4), lit. a) din 
Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare  ; 

Vazand şi  prevederile  din Legea nr. 286/2010 , legea bugetului de stat pe anul 2011, 
cat si prevederile Legii nr 273 / 2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Conform art 45 alin. (2) lit. <a>, art. 115, alin. (3)  a Legii nr.215/2001, Legea 
administraţiei publice locale,republicata modificată si completată ulterior: 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  Art.  1.- Se aprobă  bugetul local de venituri si cheltuieli  al comunei Gottlob pe anul  
fiscal 2011 după  cum urmează: 
 
         I.VENITURI                           2606,89  mii lei  
  - impozit pe venit transfer propr.            030218                          22,50  mii lei 

- cote defalcate din impozitul pe venit      040201                           80,00 mii lei  
- sume alocate de Cons. Jud. Timis         040204         1030,00  mii lei 

- impozit pe clădiri                  070201           230,50  mii lei 
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- impozit pe teren                   070202           137,06  mii lei 

- taxe jud. de timbru           070203             31,00  mii lei 
- sume def. TVA ch. descentraliz.             110202           565,00  mii lei 

- sume din TVA pt. Drumuri                     110205                           35,00 mii lei 
- sume def. TVA echilibrare          110206           329,00  mii lei 

- taxă mijl.transp                .          160202             42,85  mii lei 
- alte taxe pe utilizare bunuri                    160250                               1,05  mii lei    

- alte impozite si taxe                                180250                           14,10   mii lei 
- venituri din concesiuni          300205             38,00   mii lei 

- taxe extrajudiciare de timbru         340202               1,50  mii lei 
- venit.din amenzi si alte sancţ.         350201               9,50  mii lei 

- alte amenzi,penalitati,confiscari              350250                             2,00 mii lei  
- ajutor incalzire                                         420234                             3,33 mii lei 

- sume primite in contul platilor efect.       450201                           34,50 mii lei 
 

II.CHELTUIELI 
 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ       24510200             836,17 mii lei 
- cheltuieli de personal                           310,43 mii lei 

- cheltuieli materiale                            453,24 mii lei  

 din care: 
      - poştă, telefon                   60,00 mii lei 
      - curent electric                   44,38 mii lei 

     - furnituri de birou                              17,32 mii lei 
     - alte cheltuieli materiale si prestări serv.                           53,00 mii lei 

     - reparaţii si modernizat sediu primărie                           38,90 mii lei 
      - obiecte inventar                                                                        11,00 mii lei 

      - deplasări                                                                                   46,00 mii lei 
      - protectia muncii                                                                         2,50 mii lei 

      - pregatire profesionala                                                                6,50 mii lei 
      - consultanta                                                                                 5,40 mii lei 

      - protocol                                                                                      8,00 mii lei 
      - alte cheltuieli si servicii                                                          160,24 mii lei 

- cheltuieli de capital                                                     72,50 mii lei 
 



  

INVĂŢĂMANT     24650200                      596,51 mii lei  
- cheltuieli de personal                                                485,00 mii lei 
- cheltuieli materiale                          103,51 mii lei 

- burse                                                                                                 8,00 mii lei   
 

PROTECTIE CIVILA    24610200                        10,00 mii lei  
- cheltuieli de capital                                                                        10,00 mii lei 

 
CULTURĂ ŞI SPORT                      24670200                           128,95 mii lei 
- cheltuieli materiale              38,95 mii lei 
- cheltuieli de capital                  90,00 mii lei 

 
ASISTENTĂ SOCIALĂ                     24680200                           88,60 mii lei   
- cheltuieli de personal                                                                     60,00 mii lei 
- cheltuieli materiale                                                                           2,60 mii lei 

- asistenta sociala                                                                               26,00 mii lei   
 

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ   24700200               153,56 mii lei 
 - cheltuieli de personal                                                                      13,56 mii lei 

 - cheltuieli materiale                                                                         78,00 mii lei 
 - cheltuieli de capital                                                                         62,00 mii lei 

 

 PROTECŢIA MEDIULUI        24740200                         404,00 mii lei 
 - cheltuieli materiale                                                                          24,00 mii lei  
 - cheltuieli de capital                                                                        380,00 mii lei 

 
 

TRANSPORTURI                                          24840200                 389,10 mii lei 
 
-cheltuieli materiale                                                                             10,50 mii lei 
- cheltuieli de capital                                                                         378,60 mii lei 

 

     TOTAL CHELTUIELI                                           2606,89 mii lei 
 



  

 
 

Art.2.-  Se aproba bugetul lucrărilor de investiţii publice, finantate integral sau partial 
din venituri proprii  pe anul 2011, conform anexei nr 1 la prezenta hotarare. 

 
Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărari, se însarcinează  domnul Nastor 

Gheorghe, primarul comunei Gottlob şi compartimentul financiar contabil al primăriei 
comunei Gottlob. 

   
 
 
Art.4.   -Prezenta hotărare se comunică : 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş - Directia juridică şi contencios administrativ; 
- Primarului comunei Gottlob; 
- Compartimentului financiar-contabil al Primăriei comunei Gottlob; 
- Finanţelor Publice Timiş; 
- Atentiei publice prin afişaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA, 
                                  CONSILIER               SECRETAR, 

                    CERBA CRISTIAN                                  IVANCEA DANIEL  
                  

 

 
                            
 

 
 
 
 
 
 
 
Nr.  6 din 21.02.2011 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul « pentru » a 9 consilieri, niciun vot 
« impotriva » , nicio  abtinere                                                                   
 
 


