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HOTĂRÂRE 

  NR. 47 din  31 octombrie 2016 
 

privind  rectificarea   bugetului local , bugetului de credite interne   şi  bugetului de                                      
venituri proprii  pe anul 2016 al Comunei Ibăneşti 

 
  Consiliul local al comunei Ibăneşti, 
  Având în vedere expunerea de motive prezentată la proiectul de hotărâre privind  

rectificarea bugetului local al comunei Ibăneşti pe anul 2016 

  In baza prevederilor Legii 13/2011, pct.12 alin (4) privind aprobarea Ordonantei de 

Gurgen a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea  Legii nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale şi Legea nr. 339/2015  privind bugetul de stat pe anul 2016                                           

În temeiul prevederilor art. 36 (2) „b” (4) lit „a”, art.45 (2) lit”a” art.115 (1) lit.b din Legea 

nr.215/2001 republicată privind administraţia publică locală 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico economici, pentru proiectele de investiţii care 

vor fi cuprinse în bugetul local  în anul 2016, conform anexei nr.2 la prezenta hotarâre.  

  Art.2. Se aprobă bugetul local al comunei Ibăneşti pe anul 2016 la partea de venituri 

în sumă de 11.608.000 lei şi la partea de cheltuieli în sumă 12.639.000 lei. Deficitul  bugetului 

local se acoperă prin utilizarea  excedentului  de la finele anului 2015  în sumă de 1.031.000 lei,la 

secţiunea de dezvoltare – Cap.74 02 – „Canalizarea şi tratarea apelor reziduale” pentru investiţia  “ 

în cadrul proiectului Modernizarea de bază în comuna Ibăneşti, judeţul Mureş” şi alte cheltuieli de 

investiţii.  

                        Art.3. Veniturile bugetului local pe anul 2016 în sumă de 11.608.000 lei se 

constituie din: 

  -  venituri proprii                                  2.375.000 lei 

  - sume defalcate din T.V.A, pentru  

     finanţarea cheltuielilor descentralizate,la 

                      nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor                                       2.425.000 lei 

                  - sume din TVA ,pentru echilibrarea 

                bugetelor locale                                     464.000 lei 

                  -sume alocate din cotele deflacte din imozitul pe venit 

                   Pentru echilibrarea bugetelor locale                                               1.295.000 lei 

                  -sume alocate  din cote defalcate din  

impozitul pe venit pentru echilibrarea 

 bugetelor locale                                                                         571.000 lei 

-sume defalcate din TVA  cu destinaţie specială                                26.000 lei 

- subvenţii                               27.000 lei 

- transferuri                                                                                   9.000 lei 

-  subvenţii de la bugetul de stat  către  bugetele 

 locale necesare susţinerii proiectelor finanţate din  

fonduri  esterne nerambursabile  

  ( Măsura 322-1.519.000 lei si Măsura 72-23.000 lei)                    1.542.000 lei  

- sume primite în contul plăţilor efectuate în  

anul curent (măsura 322-2.092.000 lei şi Măsura 72 -94.000 lei)    2.186.000 lei    

-    sume pentru finanţarea   Programului  

Naţional de Dezvoltare Locală                                                     633.000 lei 
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- sume provenite din finanţarea bugetară a anilor 

precedenţi, aferente secţiunii de dezvoltare                                     1.000 lei                                  

         Art.4. – Cheltuielile din bugetul local pe anul 2016 în sumă de 12.639.000 lei sunt 

repartizate pe domenii de activitate după cum urmează: 

           - autorităţi publice                                    1.398.000 lei 

                     - dobânzi                                                                                      25.000 lei 

                      - alte servicii publice generale                                                         71.000 lei 

  - ordine publică si siguranţă naţională(pază şiPSI)                          123.000 lei 

  - învăţământ                                               2.732.000 lei 

                   - sănătate                                                                                      150.000 lei 

         - cultură                                                                                     686.000 lei 

  - asistenţă socială                                       770.000 lei 

  - servicii şi dezvoltare publică                                             1.059.000 

lei 

  - protecţia mediului(salubritate şi canalizare )                        4.813.000 lei 

                   - alte cheltuieli în domeniul agriculturii                                      20.000 lei 

  -transporturi şi comunicaţii                            796.000 lei 

            Art.3. Veniturile bugetului de credite interne  pe anul 2016 în sumă de 1.000.000 lei se 

constituie din: 

                  - Sume aferente creditelor interne –cod.410201               1.000.000 lei. 

              Art.4. Cheltuielile din bugetul creditelor interne pe anul 2016 în sumă de 1.000.000 lei 

sunt repartizate  după cum urmează: 

                  -Canalizarea şi tratarea apelor reziduale                                   1.000.000 lei 

             Art.5. Veniturile bugetului de venituri proprii  pe anul 2016 în sumă de 126.000 lei se 

constituie din: 

                  - Împrumuturi  de la bugetul local –cod.411011               126.000 lei. 

              Art.6. Cheltuielile din bugetul de venituri proprii pe anul 2016 în sumă de 126.000 lei 

sunt repartizate  după cum urmează: 

                  -Alte servicii în domeniile locuinţelor serviciilor şi  dezvoltării  comunale                                 

126.000 lei 

            Art.7. Expunerea de motive prezentată şi raportul compartimentului financiar 

contabil,impozite şi taxe,face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.8. –Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către ordonatorul 

principal de credite şi compartimentul financiar-contabil, care vor stabili prioritatea angajării 

fiecărei cheltuieli.  

             Art.9. – Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei, Instituţiei Prefectului 

judeţului Mureş, pentru control de legalitate, se va face publicitate prin afişare şi pe pagina de 

internet a comunei www.ibanesti.ro.  

             Art.10. – Anexele cu detalierea bugetară fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
 
 
       Preşedinte de şedinţă 
                                                 Matei Florin                                    Contrasemnează 
                                                                                Secretar 
                                                                                              Todoran Codruţa-Alexandrina 
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