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o t a r a r e a  

Nr   9  din   17 februarie 2015 

Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015 
 
 
 
În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 115alin. (1) lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr.  215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
analizând prevederile: 
a)  art.138 alin. (4) şi alin. (5) din Constituţia României, revizuită; 
b) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările ș i completările ulterioare; 
c)  Legii bugetului  de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 ; 
d) Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 

nr.187/2014; 
e) Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice nr. 284/2010; 
f) art. 51 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

             luând act de  
 
         -  Decizia Administratiei Judetene   a Finanţelor Publice Botosani nr.1 
din 19 ianuarie 2015  prin  care transmite  repartizarea   sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunei, pentru echilibrarea bugetului local si 
pentru estimarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit 
pentru anul 2015,2016,2017 si 2018;  
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           - Hotararea Guvernuluin nr.14/2015 prin care s a repartizat sume din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si sume din cota de 18,5 %  din 
impozitul pe venit, 

asigurând afişarea proiectului bugetului local pe anul 2015  la sediul 
Primăriei Comunei Pomirla  astfel cum rezultă din procesul-verbal 
înregistrat sub nr.22  din 30 ianuarie  ianuarie 2015 in  anuntul publicitar 
intocmit conform Legii nr 53/2002, privind transparenta decizionala in 
administratia publica ,inregistrat sub numarul 22  din 30  ianuarie  2015 
 

luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în 

calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.  23  din 30  ianuarie 2015; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei, înregistrat sub nr. 24 din 30  ianuarie  
2015 ; 

c) raportul Comisiei de specialitate pentru dezvoltarea economico-
socială şi de mediu a comunei, 

 
având în vedere prevederile  art. 27, art. 36 alin. (2) lit. b) 

coroborate cu cele ale alin. (4) lit. a), raportate la prevederile art. 63 alin. 
(1) lit. c) combinate cu cele ale alin. 4) lit. b), din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  POMIRLA  adoptă prezenta 

hotărâre. 
 

 Art. 1. -(1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea 
volumului veniturilor, pe capitole şi al cheltuielilor, pe destinaţii, pentru anul 
2015 asa cum rezulta din anexele  1-5  ce fac parte integranta din prezenta 
hotarare ,  precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice 
locale şi instituţiilor publice implicate în procesul de execuţie a bugetului 
local al comunei Pomirla .  

 (2) Bugetul local pe anul 2015 are la bază principiile: universalităţii, 
publicităţii, unităţii, unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare şi 
echilibrului. 

 (4) Se ia act că în termenul de 15 zile de la data afişării, la sediul 
Primăriei Comunei Pomirla , a proiectului bugetului local pe anul 2015 nu s-
au depus contestaţii cu privire la acesta. 



 Art. 2. - (1) Veniturile bugetului local pe anul 2015 reprezintă 
limite minime de realizat care permit efectuarea cheltuielilor. 

(2) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 
2015nu se realizează, ordonatorul de credite va limita efectuarea 
cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor 
încasate, cheltuielilor efectuate şi prognozei realizării acestora până la 
finele anului. 

(3) De asemenea, ordonatorul principal de credite, pe parcursul 
exerciţiului bugetar, va monitoriza gradul de realizare a veniturilor proprii, 
stabilind măsuri de eficientizare a acestei activităţi şi va aplica sancţiunile 
prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările ș i completările ulterioare, persoanelor vinovate, 
responsabile pentru neîndeplinirea obligaţiilor pe linie de constatare, 
stabilire, încasare, urmărire şi control a oricăror venituri proprii ale bugetului 
local, precum şi pentru neînregistrarea ori înregistrarea necorespunzătoare 
a oricăror acte sau fapte generatoare de materie impozabilă în evidenţele 
ce se conduc la nivelul administraţiei publice locale. 

 Art. 3. - Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2015 
reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va 
face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, 
precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorul de credite se fac 
numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare 
aprobate. 

     Art. 4. - Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2015 
reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va 
face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, 
precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorul de credite se fac 
numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare 
aprobate. 
   

     Art. 5.-(1) Primarul, în calitatea de ordonator principal de 
credite, va stabili salariile de bază, indemnizaţiile de conducere şi celelalte 
elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, pentru aparatul de 
specialitate al primarului potrivit actelor normative în vigoare.   

(2)Directorul unităţilor de învăţământ preuniversitar, în calitatea 
conferită de art. 109 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, de 
reprezentare a unităţilor respective în relaţia cu administraţia publică locală, 
are obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, precum şi în 
cheltuielile materiale şi servicii aprobate prin prezenta hotărâre. 



 Art.6. -(1) Ordonatorul de credite va aproba, potrivit atribuţiilor 
stabilite prin lege ori prin prezenta hotărâre, repartizarea pe trimestre a 
veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în bugetul local, în funcţie de termenele 
legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară 
efectuarea cheltuielilor. 

(2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în 
bugetul local ori în bugetul instituţiilor  se aprobă de către  ordonatorul  de 
credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar 
preventiv propriu, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, încadrarea în 
creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora, pe baza notelor de 
fundamentare/referatelor de necesitate prezentate de conducătorii 
instituţiilor şi serviciilor publice interesate. 
           (3) Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare 
efectuării oricăror cheltuieli aferente activităţilor şi acţiunilor finanţate din 
bugetul local se stabilesc de către  ordonatorul de credite, în condiţiile legii. 
  

Art. 7- În anul 2015, se însărcinează  primarul să aprobe, prin 
dispoziţie, următoarele operaţiuni prevăzute ca atribuţii ale Consiliului 
Local: 

a) virările de credite; 
b) numărul asistenţilor personali  
c) rectificarea bugetului local în orice alte situaţii neprevăzute la art. 

7. 
Art. 8. - (1) Pentru o analiză periodică a realizării părţii de venituri a 

bugetului local provenite din venituri proprii, raportate la termenele de plată, 
lunar, până la data de 5 pentru luna precedentă, personalul cu atribuţii în 
domeniul administrării fiscale, precum şi în cel  al controlului comercial va  
prezenta ordonatorului de credite situaţia încasărilor pe curent şi cumulat 
de la începutul anului. 

(2)De asemenea, personalul cu atribuţii în domeniul  administrării 
fiscale, precum şi în cel al controlului comercial, în situaţia în care există 
asemenea cazuri, va monitoriza situaţia economico-socială a fiecărui 
contribuabil înregistrat în evidenţa separată ca insolvabil, întocmind, cel 
puţin o dată în cursul anului 2015 , procese-verbale în acest sens, ce vor fi 
supuse aprobării  ordonatorului de credite. 

(3) O dată cu prezentarea situaţiei menţionată la alin.(1) se vor face 
şi propuneri de eficientizare a activităţii, cu obligaţia îndepliniri acestora de 
către personalul cu atribuţii în domeniul administrării fiscale , precum şi în 



cel al controlului comercial. În această situaţie se vor menţiona şi 
elementele specifice măsurii prevăzute la alin. (2). 

Art. 9. - (1) Din bugetul local se suportă sumele necesare pentru 
acoperirea cheltuielilor programelor de perfecţionare profesională 
organizate de instituţii specializate în domeniul administraţiei publice. 

(2) Funcţionarii publici care urmează programe/cursuri de formare 
specializată în administraţia publică, cu o durată mai mare de 90  de zile, 
finanţate din bugetul local al comunei   Pomirla  potrivit alin.(1), sunt obligaţi 
să se angajeze în scris că vor lucra în administraţia publică locală a 
comunei Pomirla , cel puţin 2 ani de la terminarea programelor/cursurilor, 
sub sancţiunile prevăzute la art. 51 alin.(4) din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.   

 ART.10 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului 
judeţului Botosani, Primarului comunei Pomirla,Administratiei Judetene  a 

Finanţelor Publice Botosani, se aduce la cunoştinţă publică prin  afisare  la 
sediul primariei  precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa 
www.pomarla.ro.  
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                       SECRETARUL COMUNEI, 

Lacramioara Maxin                                    Corina Chelariu 
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