ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA PORUMBENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂREA NR. 2 /2007
privind bugetul general al comunei Porumbeni pe anul 2007
Consiliul local Porumbeni
Avănd la bază art.39 alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Legea nr.486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007,
Având în vedere Decizia nr.8/2007 al Directorului Executiv al Directiei Generale a
Finanţelor Publice Harghita privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată şi cele repartizate prin Hotărărea nr.1/2007 al Consiliului Judetean Harghita,
Avănd în vedere Raportul compartimentului de specialitate şi Raportul comisiei de
specialitate,
Pe baza Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi Legea nr.249/2006 pentru
modificarea şi completarea Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
Având în vedere OG nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi
ale funcţionarilor publici pentru anul 2006,
Potrivit O.G nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului
bugetar salarizat potrivit OUG nr.24 /2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază
pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.
II şi III Ia Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salarilor de bază în sectorul
bugetar şi a îndemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.
Pe baza HG nr. 1825/2006 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată,
Pe baza art. 15 alin.1, lit.a şi b din OUG 45/2003 privind finanţele publice locale,a Legii
nr.500/2002 privind finanţele publice şi a Legea nr.108/2004 pentru aprobarea
O.U.G nr.45/2003 privind finanţele publice locale,
Luănd în considerare Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,Legea nr.343/2006 pentu
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
Văzând HG nr. 44/2004 Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal,
Avănd la bază HG nr.1514/2006 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile în anul fiscal 2007,
Pe baza Legii 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi
unele măsuri adiacente,
Pe baza Hotârârii nr.41 /2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2007 al Consiliului Local al comunei Porumbeni,
Ţinănd cont de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică.
În temeiul prevederilor art. 38, alin.d , art.46 alin 3 din Legea 215/2001privind
administraţia publică locală şi art.40 lin2 lit.b din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi
completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001,
HOTĂREŞTE
Art.l Se aprobă bugetul local general al comunei Porumbeni pe anul 2007 în sumă
de 1625,00 mii lei conform anexei nr. 1.
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Art. 2 Aprobă bugetul local detaliat la venituri şi cheltuieli pe capitole şi subcapitole în sumă
de 1435,00 mii lei conform anexei nr. 2.
Art. 3 Aprobă veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local în sumă de
190,00 mii lei conform anexei 3.
Art. 4 Aprobă lista cu investiţii pentru anul 2007-în sumă totală 164,00 mii lei privind
utilizarea fondului de rulment conform anexei 4.
Art .5 Aprobă numărul de personal din aparatul propriu şi din cadrul şcolii generale
din subordinea Consiliului local conform anexei nr. 5.
Art. 7 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi contabila
comunei Porumbeni.

Porumbenii Mari la 01 februarie 2007

Preşedinte de şedinţă,
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