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RAPORTUL COMPARTIMENTULUI  

FINANCIAR  CONTABIL, IMPOZITE  ŞI  TAXE 

 

privind elaborarea bugetului local pe anul 2016 
 

 

 Având în vedere   Decizia nr.591.712 din 28.12.2015 a şefului Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Mureş  privind aprobarea repartizării   a  sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  echilibrarea bugetelor locale – 

cod.11.02.06,Decizia nr.591.886 din 31.12.2015 a şefului de administraţie al 

Administraţiei  Judeţene a Finanţelor Publice Mureş privind aprobarea repartizării pe 

primării a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor - cod 11.02.02, pentru finanţarea 

cheltuielilor aferente ajutorului pentru încalzirea  locuinţei cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri, cheltuielilor privind drepturile asistenţilor personali, 

indemnizaţiilor persoanelor cu handicap grav şi cheltuielilor cu serviciile publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, pentru anul 2016,Decizia nr.1.237 din 12.01.2016 

a   Administraţiei  Judeţene a Finanţelor Publice Mureş privind aprobarea repartizării pe 

primării a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor – învăţământ-cod 11.02.02,pentru finanţarea 

cheltuielilor de personal ale unităţilor de invăţământ, pe anul 2016, sume prevazute 

pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile, formarea continuă şi evaluarea personalului, 

evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuieli materiale şi pentru servicii, precum şi 

cheltuielile cu întreţinerea curentă , Adresa nr.25.560/30.12.2015  privind repartizarea  

sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale –cod 110206 şi sumelor 

din cota de 18,5% din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale –cod 

040204 ,Adresa   privind estimarea veniturilor provenite din cote defalcate din 

impozitul pe  venit –cod 04.02.01, Adresa nr.16.613/18.01.2016 a Finanţelor Publice 

Mureş  privind comunicarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA 

pentru bugetul anului 2016-cod 110202 şi luând în considerare prevederile Legii 

339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 conform căreia data limită de aprobare a 

bugetului local pe anul 2016 este data de 2 februarie , propun iniţierea unui proiect de 

hotărâre pentru aprobarea bugetului local pe anul 2016. 
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