ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 5.
din 27 ianuarie 2014
privind aprobarea bugetul Consiliului Local al comunei Vărgata
pe anul 2014

Consiliul local al comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr. 237/23.01.2014 cu privire la necesitatea aprobării
bugetului local pe anul 2014 al Comunei Vărgata;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 cu modificările şi completările
ulterioare, privind finanţele publice locale, prevederile Legii nr.356/2013, privind bugetul de
stat pe anul 2014,
Luând în considerare:
- Hotărârea nr. 1/09.01.2014 al Consiliului Judeţean Mureş, privind repartizarea pe
unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale (cod110206) şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale (cod 040204).
- Decizia şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Mureş cu nr. 49954, privind repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a sumelor
defalcate din TVA şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit precum și echilibrarea
bugetelor locale pentru anul 2014 şi a estimărilor pentru anii 2015- 2017 .
- Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr. 7394/30.12.2013
privind estimarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit în procent de 41,75%
(cod 21040201),
-Decizia şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Mureş cu nr. 2731/16.01.2014, privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor (cod
11.02.02) partea destinată finanţării cheltuielilor cu salariile, finanţării sumelor prevăzute prin
hotărâri judecătoreşti şi finanţării cheltuielilor de bunuri şi servicii pentru unităţile din
învăţământul preuniversitar de stat, şi partea destinată finanţării drepturilor asistenţilor
personali cu handicap grav şi a indemnizaţiilor, şi pentru ajutorul de încălzire cu lemne pentru
beneficiarii de ajutor social
- Decizia nr. 3593/21.01.2014, privind repartizarea nivelului maxim al cheltuielilor de
personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ - teritoriale pe anul
2014 ,
-Examinarea nivelului cheltuielilor necesare pentru funcţionarea unităţilor din
subordinea Consiliului local pe anul 2014, debitele stabilite pe anul 2014 ,
În temeiul art. 36, alin. (2) litera “b”. alin. (4) litera „a” precum şi art. 45. alin. (2)
litera „a”
din Legea nr. 215/2001, republicată , privind administraţia publică locală
modificată şi completată,
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h o t ă r e ș t e
Art. 1. Se aprobă bugetul Consiliului Local al comunei Vărgata pentru anul 2014, în
suma totală de 9544000 lei la partea de venituri, şi în suma de 9551000 lei la partea de
cheltuieli pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare, conform anexei nr.1. Se
propune Bugetul Comunei Vărgata pe anul 2014 la secţiunea de funcţionare conform anexei
nr .2 şi la secţiunea de dezvoltare conform anexei nr.3.
Sinteza bugetului Consiliului Local al comunei Vărgata la venituri pe capitole şi
subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, sunt prezentate în anexa nr. 1, 2, şi 3, precum şi
detalierea pe articole şi alineate a cheltuielilor bugetului local .
Art. 2.- Veniturile bugetului local al comunei Vărgata - se vor constitui din venituri
proprii în suma de 962000 şi prelevări din bugetul de stat în suma de 1166000, din subvenţii
în suma de 3328000 lei, precum si sume primite de la U.E în suma de 4088000 lei.
Art. 3.- Se aprobă folosirea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar 2013 în valoare de 94 mii lei, din care suma de 42000 lei pentru
finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare, şi suma 52000 lei pentru acoperirea golurilor
temporare de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent, precum
şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciuţiului
Art. 4.- Impozitele, taxele şi alte venituri se vor încasa în conformitate cu prevederile
actelor normative în vigoare care reglementează aceste surse de finanţare.
Art. 5.- În structura economică cheltuielile bugetului Consiliului local Vărgata se
aprobă astfel :
(sumele în lei)
Total cheltuieli
9.551.000
1. secţiunea de funcţionare
1. Cheltuieli curente
2.816.000
- din care
a) Cheltuieli de personal
1.094.000
b) Cheltuieli materiale
708.000
c) Transferuri
18.000
d) Asistenta socială
90.000
e) Alte cheltuieli
97.000
f) Dobanzi
65.000
g) operatiuni financiare
704.000
h) Fond de rezerva
40.000
2. secţiunea de dezvoltare
2. Cheltuieli de capital
6.735.000
Cheltuielile prevăzute în prezentul buget reprezintă limite maxime care nu pot fi
depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor
se face numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate.
Art. 6.- Cheltuielile pe acţiuni ce se finanţează de la bugetul local al Consiliului local
al comunei Vărgata, pe anul 2014 se propun spre aprobare astfel :
(sumele în lei)
1. Autorităţi publice şi acţiuni externe
668000
2.

Ordine publică şi siguranţă

3.

Învăţământ

4.

Sănătate

5.

Cultură, recreere şi religie

22000
4833000
17.000
496.000
2

6.

Asigurări şi asistenţă socială

195.000

7.

Locuinţe servicii şi dezvoltare publică

395.000

8.

Protecţia mediului

9.

Transporturi

8.000

1
0.

Tranzacţii privind datoria publica

72000

1
1

Alte servicii generale

40000

2852.000

TOTAL

9551000

Art. 7.-. a) Se aprobă Lista de investiţii aferentă bugetului local pe
anul 2014, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
b).Se aprobă bugetul imprumuturilor externe si interne în suma de 6258 mii
lei conform anexei nr 6.
Art. 8.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate
parţial din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2014 conform anexei nr.5.
- Venituri 63000 lei
- Cheltuieli 78000 lei
- ordine publica si siguranta nationala
26000
- păşuni, fond silvic şi agricultura
21000
- cămine culturale
31000
total
78000
Deficitul bugetar va fi finanţat din disponibilul rămas din anii precedenţi în suma de
15000 lei.
Art.9. – Secretarul comunei va face cunoscută prezenta hotărâre persoanelor
interesate.
Art. 10. Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor pe anul 2014, pentru
Consiliul Local Vărgata se aprobă conform anexelor. nr.1, - 4.
Art. 11. (a) Anexele de la nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- anexa nr. 1 Sinteza bugetului local pe capitole şi subcapitole
- anexa nr. 2 Sinteza bugetului pe capitole şi subcapitole - secţiunea de funcţionare
- anexa nr. 3 Sinteza bugetului pe capitole şi subcapitole - secţiunea de dezvoltare
- anexa nr. 4 Lista de investiţii
- anexa nr. 5 Sinteza bugetului din venituri proprii şi subvenţii
- anexa nr. 6 Bugetul imprumuturilor externe şi interne
(b) Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici nu poate fi efectuată din
acest buget, dacă nu există o bază legală pentru respectiva cheltuială. Angajarea
contractarea de lucrări de bunuri şi servicii precum şi efectuarea de cheltuieli se fac cu
respectarea
prevederilor legale, a contractului colectiv de muncă încheiate şi
cheltuielileasumate în limitele creditelor bugetare aprobate. Se propune spre aprobare
achitarea drepturilor conform prevederilor contractului colectiv de muncă . Nici o
cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este
aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare.
Art. 12.- Ordonatorul principal de credite va stabili salariile de bază, indemnizaţiile de
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conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu încadrarea în
cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2014. Nu se va putea depăşi numărul mediu de
personal prevăzut conform statului de funcţii.
Art. 13 - De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărăre răspunde primarul
comunei şi consilierul cu sarcini de contabilitate.
Art.14. - Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, la
A.J.F.P. Mures, Trezoreriei Tg Mureş, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică.
Președintele ședinței
Marton Zoltan

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona
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