ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 17
din 04.04.2013
privind adoptarea bugetului general pe anul 2013
Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în ședința ordinară din data de
04.04.2013;
Avand în vedere:
- raportul la proiectul de hotărâre precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate a
consiliului local;
- Decizia nr. 167/25.03.2013 emisă de Direcţia Generala a Finanţelor Publice Mureş prin
care s-a repartizat institutiei noastre din sume defalcate din TVA (cod 11.02.02) suma de 749.000
lei;
- Decizia nr. 118/14.03.2013 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş prin
care s-a repartizat institutiei noastre din cote defalcate din TVA (cod 11.02.02) suma de 114.000
lei;
- Adresa nr. 201/27.02.2013 emisă de Direcţia Generala a Finanţelor Publice Mureş prin
care s-a repartizat institutiei noastre din cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) suma
de 91.000 lei;
- Decizia nr. 91/26.02.2013 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş pe baza
gradului de colectare a veniturilor proprii în anul 2012, s-au repartizat institutiei noastre
următoarele sume: - din sume defalcate din TVA (cod 11.02.06) - 174.000 lei
- din cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.04) - 302.000 lei
- Hotărârea Consiliului Judetean Mureș nr. 38/04.03.2013 prin care pentru sustinerea
programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare, s-au
alocat institutiei noastre urmatoarele sume:
-

191.000 lei, sume alocate din cota de 18,5% din impozitul pe venit (cod 04.02.04)

-

109.000 lei, sume defalcate din TVA (cod 11.02.06)
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- O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutor pentru încălzirea locuinței se virează
instituției noastre ca subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.34) suma de 48.000 lei;
- contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 346/N/27.06.2011 încheiat cu Administrația
Fondului pentru Mediu privind virarea sumei de 180.000 lei (cod 43.02.20)
- contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 51/N/16.03.2012 încheiat cu Administrația
Fondului pentru Mediu privind virarea sumei de 2.905.000 lei (cod 43.02.20)
- veniturile proprii la bugetul local propuse de realizat în anul 2013 în sumă de 929.000 lei;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013;
În temeiul:
- art. 36 alin. (4) lit.”a”, art. 45 alin. (2) litera a) și ale art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
hotărăşte :
Art.1. Se aprobă bugetul local pentru anul 2013, la venituri în sumă de 5.792.000 lei și la
cheltuieli în sumă de 5.892.000 lei.
1. BUGETUL LOCAL
 Capitolul 51.02 – Autorități publice
-

364.000 lei – Capitol 51.02.10 -Cheltuieli de personal

-

371.000 lei – Capitol 51.02.20 - Bunuri și servicii

 Capitolul 61.02 – Ordine publică și siguranță națională
-

173.000 lei – Capitol 61.02.20 - Bunuri și servicii

 Capitolul 65.02 – Învățământ
-

669.000 lei – Capitol 65.02.10 - Cheltuieli de personal

-

85.000 lei – Capitol 65.02.20 - Bunuri și servicii

 Capitolul 67.02 – Cultură, recreere și religie
-

20.000 lei – Capitol 67.02.10 - Cheltuieli de personal

-

12.000 lei – Capitol 67.02.20 – Bunuri și servicii

-

180.000 lei – Capitol 67.70.01 – Investiții parc

-

10.000 lei - Capitol 67.70.01 - Investiţie capelă

 Capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială
-

172.000 lei – Capitol 68.57.02 – Ajutoare sociale , din care:
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- 86.000 lei – Indemnizații asistenti persoane cu handicap
- 48.000 lei – Ajutor pentru încălzirea locuinței
- 38.000 lei - Ajutor pentru încălzirea locuinței ( Lg. 416/2001)
 Capitolul 70.02 – Servicii și dezvoltare publică
-

16.000 lei – Capitol 70.02.10 – Cheltuieli de personal

-

222.000 lei – Capitol 70.02.20 – Bunuri și servicii

-

3.427.000 lei – Capitol 70.02.70 – Investiții apă-canalizare

 Capitolul 74.02 – Protecția mediului (Salubritate)
-

50.000 lei – Capitol 74.02.20 – Bunuri și servicii

 Capitolul 84.02 – Transporturi (Drumuri și poduri)
-

100.000 lei – Capitol 84.02.20 – Bunuri și servicii

-

17.000 lei - Capitol 84.02.70 -Investiții (arierat)

 Capitolul 87.02- Alte acțiuni economice
-

4.000 lei – Capitol 87.02.20 – Bunuri și servicii

Total cheltuieli: 5.892.000 lei din care: - 5.792.000 lei din veniturile anului 2013
- 100.000 lei din excedentul anului precedent
Art.2. Se aprobă bugetul din venituri proprii și subvenții pentru anul 2013, la venituri în
sumă de 10.000 lei și la cheltuieli în sumă de 10.000 lei.
2. BUGETUL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
 Capitol 67.10 – Cămine culturale
-

10.000 lei - Capitol 67.10.20 – Bunuri și servicii

Total cheltuieli: 10.000 lei
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului
comunei Beica de Jos, Compartimentului financiar-contabil și se afişează.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Coasta Liviu-Viorel

Contrasemnează Secretar,
Pop Silvestru-Vasile
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