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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                           
                                                                                                                                                               

HOTĂRÂREA NR. 19

din 23.03.2017

privind aprobarea bugetului local pe anul 2017                                                                      

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în ședința ordinară din data de 

23.03.2017;

            Avand în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos nr. 972/17.03.2017;

- raportul de specialitate nr. 973/17.03.2017;

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local;

- Decizia nr. 5419/22.02.2017 și Decizia nr. 6845/07.03.2017 emise de Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, prin care s-au alocat instituției noastre:

 din sume defalcate din TVA (cod 11.02.02) suma de 1.370.000 lei;

 din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local (cod 11.02.06) suma 

de 284.000 lei;

 din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.04) suma de 

632.000 lei;

 cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) suma de 354.000 lei;

- Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 27/01.03.2017 prin care s-au alocat instituției 

noastre:

 din sume defalcate din TVA (cod 11.02.06) suma de 87.000 lei;

 din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.04) suma de 

194.000 lei;

 din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene 

și comunale (cod 11.02.05) suma de 16.000 lei;

- conform O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutor pentru incălzirea locuinţei se va 

vira instituţiei noastre ca subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.34) suma de 44.000 lei;



2

- conform contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. 51N din data de 16.03.2012 

încheiat cu Administratia Fondului pentru mediu privind investiţia “Sistem de alimentare cu apă si 

canalizare în comuna Beica de Jos” se va vira instituției noastre suma de 3.200.000 lei (cod 

43.02.20);

  - conform Contractului de finanţare nr. 14705 din data de 08.09.2015 încheiat cu 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice privind realizarea obiectivului de investiţie 

,,Reabilitarea şi modernizarea drumului comunal DC 11 Beica de Jos - Şerbeni, comuna Beica de 

Jos" se va vira instituției noastre suma de 1.500.000 lei  (cod 426500);

- conform adresei nr. 4538/13.03.2017 a Consiliului Județean Mureș privind solicitarea de

alocare de fonduri pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale şi a 

Regulamentelor Locale de Urbanism;

- conform Contractului de finanțare nr. 2800207/27.09.2016 încheiat cu AFIR se va vira 

instituției noastre suma de 1.631.000 lei pentru proiectul de investiție ,,Modernizarea și dotarea 

Căminului Cultural în comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, județul Mureș";

- Veniturile proprii propuse de realizat in anul 2017 din impozite si taxe pe proprietate, taxe 

asupra mijloacelor de transport, taxa salubritate, şi amenzi este de 1.279.000 lei, din care: 

                                                  -  942.000 lei – restanţe la sfârşitul anului 2016

                                                                   - 337.000 lei – debite constatate pe anul 2017

   - Diverse venituri (vânzare lemne) în sumă de 300.000 lei.

   - Venituri din concesiuni şi închirieri în sumă de 180.000 lei;

   - Alte venituri în suma de 13.000 lei;

Total venituri propuse de realizat: 1.772.000 lei

TOTAL VENITURI LA BUGETUL LOCAL:  11.134.000 LEI

   - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;

   - prevederile Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

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;

h o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă bugetul local pe anul 2017, la venituri în sumă de 11.134.000 lei și la 

cheltuieli în sumă de 11.134.000 lei.
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1. BUGETUL LOCAL

 Capitolul 51.02 – Autorități publice

- 838.000 lei – Capitol 51.02.10 -Cheltuieli de personal 

- 367.000 lei – Capitol 51.02.20 - Bunuri și servicii

- 55.000 lei - Capitol 51.02.70 - Active fixe

 Capitolul 61.02 – Ordine publică și siguranță națională

- 104.000 lei – Capitol 61.02.10 – Cheltuieli de personal

- 64.000 lei – Capitol 61.02.20 - Bunuri și servicii

 Capitolul 65.02 – Învățământ

- 939.000 lei – Capitol 65.02.10 - Cheltuieli de personal

- 155.000 lei –  Capitol 65.02.20 - Bunuri și servicii, din care:

- 95.000 lei sume alocate din TVA

- 60.000 lei din bugetul local pentru reparații curente

- 29.000 lei - Capitol 62.02.57 - Asistență socială (tichete sociale)

 Capitolul 66.01 – Sănătate

- 10.000 lei – Capitol 66.02.20 - Bunuri și servicii

 Capitolul 67.02 – Cultură, recreere și religie

- 34.000 lei – Capitol 67.02.10 - Cheltuieli de personal 

- 91.000 lei – Capitol 67.02.20 – Bunuri și servicii 

- 1.962.000 - Capitol 67.02.70 - Active fixe - Construcții (cămin cultural Șerbeni)

 Capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială

- 73.000 lei - Capitol 68.02.10 - Cheltuieli de personal asistenți personali

- 6.000 lei - Capitol 68.02.20 - Bunuri și servicii

- 221.000 lei - Capitol 68.02.57 - Indemnizații persoane cu handicap

- 90.000 lei - Capitol 68.02.57 - Ajutor pentru încălzirea locuinței, din care:

                     - 42.000 lei – Ajutor pentru încălzirea locuinței (OUG 70/2011)

          - 48.000 lei - Ajutor pentru încălzirea locuinței (Lg. 416/2001)

 Capitolul 70.02 – Servicii și dezvoltare publică

-     28.000 lei – Capitol 70.02.10 – Cheltuieli de personal

-     169.000 lei – Capitol 70.02.20 – Bunuri și servicii 

-     7.000 lei – Capitol 70.02.59 - Asociații și fundații (cotizație GAL și ADI AQA 

INVEST)
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- 4.169.000 lei - Capitol 70.02.71 - Investiții ,,Sistem de alimentare cu apă și 

canalizare menajeră în comuna Beica de Jos" 

 Capitolul 74.02 – Protecția mediului (Salubritate)

- 78.000 lei – Capitol 74.02.20 – Bunuri și servicii

- 5.000 lei - Capitol 74.02.59 - Alte cheltuieli (Cotizație ADI Ecolect)

 Capitolul 84.02 – Transporturi (Drumuri și poduri)

- 90.000 lei – Capitol 84.02.20 – Bunuri și servicii

- 1.550.000 lei - Capitol 70.02.71 - Investiții (Modernizarea drumului comunal DC 

11)

Total cheltuieli: 11.134.000 lei 

         Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, Compartimentului financiar-contabil și administrație publică locală, se 

afişează și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției.   

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

          Tropotei Emanoil                                                  Contrasemnează Secretar,

                                                                                                        Pop Silvestru-Vasile     


