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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. 22

din 24.04.2019

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019    

                                                                                             

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

24.04.2019;

            Avand în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos nr. 1141/13.03.2019;

- completarea expunerii de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local 

pentru anul 2019 înregistrată sub nr. 1688/17.07.2019 ;

- raportul de specialitate nr. 1347/2019;

- completarea raportului la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru 

anul 2019 înregistrată sub nr. 1689/17.04.2019;

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local;

- Decizia nr. 6275/21.03.2019 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş prin 

care s-au repartizat instituţiei noastre următoarele sume:

 din sume defalcate din TVA (cod 11.02.02) suma de 69.000 lei din care:  

-   47.000 lei pentru ajutor de incalzirea locuinţei beneficiarilor de ajutor 

                                      social

-   20.000 lei pentru stimulent educațional sub formă de tichete sociale

                                     pentru grădiniță

- Decizia nr. 7158/02.04.2019 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş

prin care s-au repartizat instituţiei noastre din sume defalcate din TVA (cod 110202) suma de 

98.000 lei pentru cheltuieli din unitatea de învățământ;

- adresa nr.13726/19.03.2019 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Mureş prin care s-a repartizat instituţiei noastre: cote defalcate din impozitul pe venit (cod 

04.02.01) suma de 286.000 lei;
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- Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 26/22.03.2019 prin care s-au repartizat instituţiei 

noastre următoarele sume:

 din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit (cod 040204) suma 

de 295.000 lei

 din sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale (cod 110205) suma de 12.000 lei

 din sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean (cod 040205) 

suma de 195.000 lei

 din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 110206) 

suma de 874.000 lei  

- Potrivit O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutor pentru încălzirea locuinţei se va vira 

instituţiei noastre ca subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.34) suma de 40.000 lei

- Conform adresei nr. 6008/18.03.2019 emisă de Consiliul Județean Mureș privind 

solicitarea de fonduri pentru finalizarea proiectului de actualizarea Planului Urbanistic General 

(PUG) se va aloca instituției noastre suma de 32.000 lei (cod 420500)

- Conform Contractului de finanțare nr. 2800207/27.09.2016 încheiat cu Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltarii Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - se va vira 

instituției noastre suma de 620.000 lei pentru proiectul " Modernizarea și dotarea Căminului 

Cultural în Comuna Beica de Jos, Satul Șerbeni, Județul Mureș" (cod 48.04.01)

- Conform Contractului de finanțare nr. 801540/22.06.2018 încheiat cu Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltarii Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - se va vira instituției noastre 

suma de 69.000 lei pentru " Tractor și echipamente tractor".(cod 48.04.01)

- Conform Contractului de finanțare nr. 250/10.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene privind realizarea obiectivului "Construire 

dispensar medical uman Beica de Jos" se va vira instituției noastre suma de 943.000 lei (cod 

42.65.00)

- Conform contractului de finanțare nr. 94/09.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene privind realizarea obiectivului " Asfaltare 

străzi de interes public în Beica de Jos, Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și drumuri comunale DC 

11 Beica de Jos - Habic, DC 10 Căcuciu - Sînmihai de Pădure, județul Mureș" se va vira instituției 

noastre suma de 3.500.000 lei. ( cod 42.65.00)

- Venituri proprii propuse de realizat în anul 2019 din impozite și taxe pe proprietate, taxe 

asupra mijloacelor de transport, taxa salubritate, şi amenzi este de 1.860.000 lei, din care: 

- 1.369.753 lei – restanţe la sfârşitul anului 2018
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                      - 490.247 lei –  debite constatate pe anul 2019

- Diverse venituri (vânzare lemne) în sumă de 150.000 lei

- Venituri din concesiuni şi închirieri în sumă de 73.000 lei

- Alte venituri (taxe pentru eliberare autorizații de funcționare, impozit pe venit) în suma de 

13.000 lei 

TOTAL VENITURI LA BUGETUL LOCAL:  9.129.000 lei
   - prevederile art. 14, art. 19 alin. (1), art. 26 și art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

   - prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

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 2019, la venituri în sumă de 9.129.000 lei și la 

cheltuieli în sumă de 9.319.000 lei.

1. BUGETUL LOCAL 

 Capitolul 51.02 – Autoritati publice

- 1.315.000  lei – Titlul 10 - Cheltuieli de personal 

- 363.000 lei – Titlul 20 - Bunuri și servicii

 Capitolul 61.02 – Ordine publică și siguranță națională

- 151.000 lei - Titlul 10 – Cheltuieli de personal

- 77.000 lei – Titlul 20 - Bunuri și servicii

 Capitolul 65.02 – Învățământ

- 132.000 lei - Titlul 20 - Bunuri și servicii

- 22.000 lei - Titlul 57 - Asistență socială (Tichete sociale)

 Capitolul 66.02 - Sănătate

- 6.000 lei - Titlul 20 - Bunuri și servicii 

      - 1.031.000 lei - Titlul 71 - Active fixe (Dispensar medical)

 Capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie 

- 88.000 lei – Titlul 20 – Bunuri și servicii

- 1.224.000 lei -  Titlul 58 - Proiecte cu finanțare nerambursabile (Cămin                                                                  

cultural din Șerbeni)
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 Capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială

- 217.000 lei - Titlul 10 - Cheltuieli de personal asistenți 

- 3.000 lei - Titlul 20 - Bunuri și servicii

- 235.000 lei - Titlul 57 - Indemnizații asistenți persoane cu handicap

- 87.000 lei - Titlul 57 -  Ajutor pentru încălzirea locuinței, din care:

  - 47.000 lei pentru beneficiarii de ajutor social

  - 40.000 lei pentru alte persoane O.U.G. 70 

 Capitolul 70.02 – Servicii și dezvoltare publică

- 241.000 lei – Titlul 20 – Bunuri și servicii 

- 5.000 lei - Titlul 59 - Asociații și fundații ( Cotizație GAL și Adi Aqua Invest)

- 106.000 lei – Titlul 71 – Active fixe, din care:

- 44.000 lei - echipament tractor

     - 32.000 lei - studii PUG

                                     - 30.000 lei - racord canalizare

 Capitolul 74.02 – Protectia mediului (Salubritate)

- 96.000 lei – Titlul 20 – Bunuri si servicii

- 7.000 lei - Titlul 59 - Asociații și fundații ( Cotizaţie ADI Ecolect)

 Capitolul 84.02 – Transporturi (Drumuri și poduri)

- 59.000  lei – Titlul 20 – Bunuri și servicii

- 3.522.000 lei - Titlul 71 - Construcții (Asfaltare străzi de interes public)

 Capitolul 54.05 - Fond de rezervă bugetară

- 332.000 lei - Titlul 50 - Fond de rezervă bugetară

TOTAL CHELTUIELI LA BUGETUL LOCAL:  9.319.000 lei

Din care:  9.129.000 lei - din veniturile anului 2019

                190.000 lei - din excedentul anului precedent             

         Art.2. Cu ducere la îndeplinire, în condițiile legii, a prezentei hotărâri, se însărcinează 

compartimentele din aparatul de specialitate a Primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului contabilitate, buget, se afişează și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare pe site-ul instituției.   

                  

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         Contrasemnează Secretar,

                Haba Zaharie                                                            Pop Silvestru-Vasile                                                                                                               




