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RAPORTUL COMPARTIMENTULUI  

FINANCIAR  CONTABIL, IMPOZITE  ŞI  TAXE 

 

privind elaborarea bugetului local  şi  bugetul veniturilor proprii pe anul 

2018 
 

       Având în vedere  Legea 2/2018  a bugetului de stat pe anul 2018 ; Legea 3/2018 a 

bugetului sociale de stat pe anul 2018; Legea 273/2006 a Finanţelor Publice locale 

actualizată ; Legea 227/2015 privind codul fiscal, actualizata ; Legea 153/2017 –  

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.                 

                 -Decizia nr.1290 din 15.01.2018 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,    sume alocate pentru finanţarea drepturilor 

asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi indemnizaţiile persoanelor cu 

handicap grav,sume pentru finanţarea ajutorului de încălzire cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri  pentru beneficiarii de ajutor social, fonduri necesare pentru 

finanţarea cheltuielile cu srviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor ,  

drepturilor stabiliite de Legea 248/2015 privind plata unor stimulente educaţionale 

copiilor provenind din familii defavorizate în scopul stimulării participării în 

învăţământul preşcolar pe anul 2018 ; 

   Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş, nr 1 din 15.01.2018, privind  aprobarea 

repartizării, pe anul 2018, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţii 

administrativ teritoriale din judeţul Mureş şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeşene şi comunale, 

precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2019,2020 şi 2021. 

    Raportul compartimentului financiar contabil din cadrul  Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă şi canalizare Comuna Ibăneşti nr. 6 din 17.01.2018. 

  Propun iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local  şi 

bugetul veniturilor proprii pe anul 2018. 
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