ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

COMPARTIMENTUL - FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE

Nr. 7.111 din 03.08.2017

Proiect de HOTĂRÂRE NR.
din
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 al Comunei Ibăneşti

Consiliul local al comuneiIbăneşti,
Având în vedere expunerea de motive și raportul compartimentului financiar contabil,
taxe și impozite prezentată la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei
Ibăneşti pe anul 2017
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. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017.
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 bugetul local al comunei Ibăneşti pe anul 2017 la partea de venituri în
sumă de 13.571.000 lei şi la partea de cheltuieli în sumă 13.571.000 lei.

Art.2.Veniturile bugetului local pe anul 2017 în sumă de 13.571.000 lei se constituie
din:
- venituri proprii

1.966.000 lei

- sume defalcate din T.V.A, pentrufinanţarea cheltuielilor
descentralizate,la nivelul comunelor, oraşelor
şi municipiilor
- sume din TVA ,pentru echilibrarea bugetelor locale

2.882.000 lei
715.000 lei

-sume alocate din cotele deflacte din imozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
-sume alocate din cote defalcate dinimpozitul pe venit pentru
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echilibrarea bugetelor locale
-sume defalcate din TVA cu destinaţie specială

744.000 lei
16.000 lei

- transferuri

26.000 lei

- subvenţii

30.000 lei

- sume alocate din bugetul AFIR pt susținerea proiectelor
din P.N.D.R. 2014-2020

812.000 lei

-sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

2.137.000 lei

- prefinanțare

2.249.000 lei

-sume primite în contul plăţilor efectuate în anul anterior

132.000 lei

- sume pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală

134.000 lei

- planuri și regulamente de urbanism

25.000 lei

- sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare
sistematică din cadrul programului naţional de cadastrare
şi carte funciară

107.000 lei

Art.3. – Cheltuielile din bugetul local pe anul 2017 în sumă de 13.571.000 lei sunt
repartizate pe domenii de activitate după cum urmează:
- autorităţi publice
- alte servicii publice generale
- ordine publică si siguranţă naţională(pază şiPSI)
- învăţământ

1.788.000 lei
56.000 lei
137.000 lei
2.456.000 lei

- sănătate

180.000 lei

- cultură

653.000 lei

- asistenţă socială

983.000 lei

- servicii şi dezvoltare publică

1.053.000 lei
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- protecţia mediului(salubritate şi canalizare )

351.000 lei

-transporturi şi comunicaţii

5.914.000 lei

Art.4. Expunerea de motive prezentată şi raportul
contabil,impozite şi taxe,face parte integrantă din prezenta hotărâre.

compartimentului

financiar

Art.5. 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.6. 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.7. – Anexele cu detalierea bugetară fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

INIŢIATOR,
Dan Vasile Dumitru

Avizează pentru legalitate,
SECRETAR,
Todoran Codruţa Alexandrina
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