România
Judeţul Mureş
Consiliul Local Apold

PROIECT DE HOTARARE NR ________
Din ______________

referitor la aprobarea Bugetului general al unitatii administrative teritoriale Comuna Apold, pe
anul 2013
Consiliul Local Apold întrunit în şedinţă,
Văzând Informarea prezentata de compartimentul financiar – contabil.
Tinând cont de publicarea pe site-ul Primariei Apold a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Apold
pe anul 2013, în scopul dezbaterii publice a acestuia, conform Legii nr. 544/2001, privind liberal acces la informaţiile de interes
public şi a Legii nr. 273/2006, actualizată a finanţelor publice locale si a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica locala,
În baza Deciziei nr. 169/2013 privind aprobarea repartizarii pe unitatile administrativ-teritoriale din judetul Mures a
nivelului maxim de cheltuieli de personal aferent anului 2013,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013,
Având la bază prevederile Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, art.34 alin.6,
În baza Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale,
În temeiul art.19, al.1, lit. „a” din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale actualizată,
În baza art.36, al. 2, lit. „b”, pct. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia
publică locală,
În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică
locală,
Consiliul local al comunei Apold

HOTĂRĂŞTE
Articol 1: Se aprobă bugetul general al unitatii administrativ teritoriale Comuna Apold pe anul 2013 astfel:
VENITURI IN SUMA DE 3.665.000 LEI DEFALCATE CONFORM ANEXEI 1
CHELTUIELI IN SUMA TOTALA DE 3.665.000 LEI DEFALCATE CONFORM ANEXEI 2

Articol 2:

Venituri la activităţi autofinanţate: păşuni:
Cheltuieli la activitati autofinantate: pasuni :

Articolul 3: Anexa 1 si 2 fac parte integrantă din

56.000 lei
56.000 lei

prezenta hotărâre

Articol 4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredinţează compartimentul financiarcontabil.

INTOCMIT
CRISTEA CRISTIAN

Secretar
Rohan Claudia Rodica

MII LEI

Anexa nr 1 la P H C nr__________
DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod
indicator

PREVEDERI
AN 2013

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

3665

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

1957

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

3529

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod
00.05+00.06+00.07)

00.03

2932

00.04

618

00.06

618

03.02

20

03.02.17

x

03.02.18

20

04.02

598

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

83

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

515

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

622

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)
Impozit si taxa pe cladiri (cod
07.02.01.01+07.02.01.02)
Impozit pe cladiri de la
persoane fizice *)
Impozit si taxa pe cladiri de
la persoane juridice *)
Impozit si taxa pe teren (cod
07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)
Impozit pe terenuri de la
persoane fizice *)
Impozit si taxa pe teren de la
persoane juridice *)
Impozitul pe terenul din
extravilan *)

07.02

622

07.02.01

284

07.02.01.01

225

07.02.01.02

59

07.02.02

332

07.02.02.01

192

07.02.02.02

3

07.02.02.03

137

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
FIZICE
(cod 03.02+04.02)
Impozit pe venit (cod
03.02.17+03.02.18)
Impozit pe onorariul
avocaţilor şi
notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare din patrimoniul personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeţelor
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor si Municipiului Bucureşti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru drumuri

00.10

1690

11.02

1572

11.02.01

0

11.02.02

1276

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

296

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si
a bazelor sportive din spaţiul rural

11.02.07

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)
Impozit pe mijloacele de transport (cod
16.02.02.01+16.02.02.02)
Impozit pe mijloacele de
transport detinute de
persoane fizice *)
Impozit pe mijloacele de
transport detinute de
persoane juridice *)
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si
autorizatii de functionare

16.02

118

16.02.02

104

16.02.02.01

75

16.02.02.02

29

16.02.03

14

16.02.50

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

2

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

2

18.02.50

2

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Alte impozite si taxe
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

597

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

279

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,
societăţilor şi companiilor naţionale

30.02

279

30.02.01

131

30.02.05

148

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

318

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

4

34.02.02

4

34.02.50

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberari
permise
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit
dispozitiilor legale
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu
intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02

102

35.02.01

102

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,
abandonate si alte sume constatate odata cu
confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0

Diverse venituri
(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

212

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile
institutiilor publice

36.02.01

0

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

200

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Alte venituri

36.02.50

12

37.02

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului
local (cu semnul minus)

37.02.03

-487

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

37.02.04

487

37.02.50

0

00.15

0

39.02

0

39.02.01

0

39.02.03

0

Venituri din privatizare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand
domeniului privat al statului sau al unitatilor
administrativ-teritoriale

39.02.04

0

39.02.07

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

00.16

0

40.02

0

40.02.06

0

40.02.07

0

40.02.10

0

40.02.11

0

40.02.13

0

40.02.14

0

40.02.50

0

Alte transferuri voluntare
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod
39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)
Venituri din valorificarea unor bunuri ale
institutiilor publice
Venituri din vanzarea locuintelor construite din
fondurile statului

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru
înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de
interes local sau a unor activităţi finanţate integral
din venituri proprii
Încasări din rambursarea microcreditelor de la
persoane fizice şi juridice
Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)
Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
funcţionare**)
Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casǎ ale secţiunii de
dezvoltare**)
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**)
Încasări din rambursarea altor împrumuturi
acordate
IV. SUBVENTII

(cod 00.18)

00.17

136

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

136

Subventii de la bugetul de stat

42.02

136

00.19

0

00.20

136

42.02.34

120

42.02.41

16

(cod 00.19+00.20)

A. De capital
(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34
la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)
Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea
sanatatii

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL
VENITURI PROPRII (00.02-11.0237.02+(2*37.02.07)+00.16)
I. VENITURI CURENTE (cod
00.03+00.12)
A. VENITURI FISCALE (cod
00.04+00.09+00.10+00.11)
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT
SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod
00.05+00.06+00.07)

00.01

3178

48.02

1957

00.02

3042

00.03

2932

00.04

618

00.06

618

03.02

20

03.02.17

0

03.02.18

20

04.02

598

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

83

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

515

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

622

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)
Impozit si taxa pe cladiri (cod
07.02.01.01+07.02.01.02)
Impozit pe cladiri de la
persoane fizice *)
Impozit si taxa pe cladiri de
la persoane juridice *)
Impozit si taxa pe teren (cod
07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)
Impozit pe terenuri de la
persoane fizice *)
Impozit si taxa pe teren de la
persoane juridice *)
Impozitul pe terenul din
extravilan *)

07.02

622

07.02.01

284

07.02.01.01

225

07.02.01.02

59

07.02.02

332

07.02.02.01

192

07.02.02.02

3

07.02.02.03

137

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
FIZICE
(cod 03.02+04.02)
Impozit pe venit (cod
03.02.17+03.02.18)
Impozit pe onorariul
avocaţilor şi
notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare din patrimoniul personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeţelor
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor si Municipiului Bucureşti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru drumuri
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

6
0

00.10

1690

11.02

1572

11.02.01

0

11.02.02

1276

11.02.05

0

11.02.06

296

16.02

118

Impozit pe mijloacele de transport (cod
16.02.02.01+16.02.02.02)
Impozit pe mijloacele de
transport detinute de
persoane fizice *)
Impozit pe mijloacele de
transport detinute de
persoane juridice *)
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si
autorizatii de functionare

16.02.02

104

16.02.02.01

75

16.02.02.02

29

16.02.03

14

16.02.50

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

2

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

2

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Alte impozite si taxe

18.02.50

2

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

110

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

279

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,
societăţilor şi companiilor naţionale

30.02

279

30.02.01

131

30.02.05

148

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-169

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

4

34.02.02

4

Venituri din concesiuni si inchirieri

Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberari
permise
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit
dispozitiilor legale
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

0

35.02

102

35.02.01

102

35.02.50

0

36.02

212

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile
institutiilor publice

36.02.01

0

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

200

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Alte venituri

36.02.50

12

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)
Donatii si sponsorizari
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a
bugetului local (cu semnul minus)
Alte transferuri voluntare
IV. SUBVENTII

34.02.50

(cod 00.18)

37.02

-487

37.02.01

0

37.02.03

-487

37.02.50

0

00.17

136

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

136

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)
B. Curente
(cod
42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)

42.02

136

00.20

136

42.02.34

120

42.02.41

16

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea
sanatatii

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

0

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

487

VENITURI FISCALE( 00.10)

00.03

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

00.10

0

11.02

0

11.02.07

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si
a bazelor sportive din spaţiul rural

487

VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

487

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

487

Diverse venituri

36.02

0

36.02.07

0

(cod 36.02.07)
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)

37.02

487

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

37.02.04

487

Anexa nr 2 la P H C L nr ___________________

TOTAL BUGET LOCAL
CONT
CREDITE
TOTAL
3.665
5102
517
510210
222
510220
295
6102
30
610220
30
6502
650210

1.393
1.079

650220

134

650271

180

6602
660210

18
16

660220
6702
670210
670220

2
82
22
60

6802
680257

250
250

7002
700210
700220

900
101
537

OBSERVATII

MII LEI

Salarii administratie
Bunuri si servicii
Suma alocata pt bunuri si servicii destinate
protectiei civile si protectiei contra
incendiilor
Salarii invatamant cf deciziei 49/2012 cf
legii 1/2011
Materiale si servicii cf deciziei 49/2012 cf
legii 1/2011
Suma alocata de primaria apold pt investitia
„Renovare interioara si exterioara a scolii
Generale saes, com Apold” si
„Achizitionarea de centrala termica si
punerea in functiune pentru Scoala Generala
Saes, com Apold” cf legii 1/2011
Salarii asistenta mediatoare, bani primiti de
la DSP Mures
Bunuri si servicii asistenta mediatoare
Salarii bibliotecara
Bunuri si servicii biblioteca Apold (27.000
lei), suma alocata pentru echipa de fotbal
(8.000 lei) si suma necesara reparatii teren
sport (25.000 lei)
Din care: -53.000 primit de la DGFP pt
indemnizatii handicap
-37.000 de la bugetul local pt indemn
handicap conform legii 5/2013
- 10.000 lei primiti de la DGFP pt ajutoare
incalzire pt cei beneficiari de ajutor social
-15.000 lei alocati de la bugetul local pt
ajutoare incalzire pt cei beneficiari de ajutor
social
- 120.000 lei reprezentand suma primita pt
ajutoare de incalzire pe lunile noi 2012 –
martie 2013
-15.000 lei suma preventiva pt ajutoare de
urgenta care se acorda doar cu aprobarea
consiliului local in conformitate cu legea in
vigoare
Salarii muncitori
Din care: -130.000 plata curent public
-100.000 pentru intretinere si functionare
curent
-restul de 207.000 pentru dezvoltare publica,
diverse lucrari: combustibil, piese schimb,

700271

262

7402
740220

270
270

8402
840220

80
80

8702
870220

125
80

870271

45

Sectiunea de functionare
CONT
CREDITE
TOTAL
3.178
5102
517
510210
222
510220
295
6102
30
610220
30
6502
650210

1213
1.079

650220

134

6602
660210

18
16

660220
6702
670210
670220

2
82
22
60

6802
680257

250
250

alte bunuri pentru intretinere si functionare
Din care: - 112.000 Lucrari renovare cladire
administrativ si social culturala Apold 134
- 40.000 Lucrari de introducere a sistemului
de incalzire centrala la cladire administrativ
si social culturala apold 134
- 110.000 PUG Comuna Apold
Plata gunoiului ridicat si depozitarea
acestuia pe anul 2011, 2012 si 2013
Suma alocata pentru intretinere drumuri si
poduri
Plata unor servicii care nu sunt prevazute la
capitolele anterioare
Investitie prevazuta pentru a se efectua
amenajamentul padurii care apartine
Comunei Apold, amenajament efectuat in
baza codului Silvic, platit din suma incasata
de la Ocolul Silvic, pct de lucru Apold,
reprezentand Varsaminte din Profitul net pe
anul 2013

OBSERVATII
Salarii administratie
Bunuri si servicii
Suma alocata pt bunuri si servicii destinate
protectiei civile si protectiei contra
incendiilor
Salarii invatamant cf deciziei 49/2012 cf
legii 1/2011
Materiale si servicii cf deciziei 49/2012 cf
legii 1/2011

Salarii asistenta mediatoare, bani primiti de
la DSP Mures
Bunuri si servicii asistenta mediatoare
Salarii bibliotecara
Bunuri si servicii biblioteca Apold (27.000
lei), suma alocata pentru echipa de fotbal
(8.000 lei) si suma necesara reparatii teren
sport (25.000 lei)
Din care: -53.000 primit de la DGFP pt
indemnizatii handicap
-37.000 de la bugetul local pt indemn
handicap conform legii 5/2013
- 10.000 lei primiti de la DGFP pt ajutoare

7002
700210
700220

638
101
537

7402
740220

270
270

8402
840220

80
80

8702
870220

80
80

incalzire pt cei beneficiari de ajutor social
-15.000 lei alocati de la bugetul local pt
ajutoare incalzire pt cei beneficiari de ajutor
social
- 120.000 lei reprezentand suma primita pt
ajutoare de incalzire pe lunile noi 2012 –
martie 2013
-15.000 lei suma preventiva pt ajutoare de
urgenta care se acorda doar cu aprobarea
consiliului local in conformitate cu legea in
vigoare
Salarii muncitori
Din care: -130.000 plata curent public
-100.000 pentru intretinere si functionare
curent
-restul de 207.000 pentru dezvoltare publica,
diverse lucrari: combustibil, piese schimb,
alte bunuri pentru intretinere si functionare
Plata gunoiului ridicat si depozitarea
acestuia pe anul 2011, 2012 si 2013
Suma alocata pentru intretinere drumuri si
poduri
Plata unor servicii care nu sunt prevazute la
capitolele anterioare

Sectiunea de dezvoltare
Total
487
650271
180

700271

262

870271

45

Suma alocata de primaria apold pt
investitia „Renovare interioara si
exterioara a scolii Generale saes, com
Apold” si „Achizitionarea de centrala
termica si punerea in functiune pentru
Scoala Generala Saes, com Apold” cf
legii 1/2011
Din care: - 112.000 Lucrari renovare
cladire administrativ si social culturala
Apold 134
- 40.000 Lucrari de introducere a
sistemului de incalzire centrala la cladire
administrativ si social culturala apold
134
- 110.000 PUG Comuna Apold
Investitie prevazuta pentru a se efectua
amenajamentul padurii care apartine
Comunei Apold, amenajament efectuat
in baza codului Silvic, platit din suma
incasata de la Ocolul Silvic, pct de lucru
Apold, reprezentand Varsaminte din
Profitul net pe anul 2013

COMUNA APOLD
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
Informare catre CONSILIUL LOCAL APOLD,
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului general al unitatii administrative
teritoriale Comuna Apold, pe anul 2013
Având în vedere:
Decizia nr 167/2013 a directorului executiv al D G F P Mures privind repartizarea sumelor defalcate din
TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod
11.02.02) partea destinata finantarii cheltuielilor cu salariile profesorilor, potrivit prevederilor art 5 alin 4
din Legea 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 precum si a art 4 alin 3 din HG 72/2013,
Decizia nr 118/2013 a directorului executiv al D G F P Mures privind repartizarea sumelor defalcate din
TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod
11.02.02) in vederea finantarii drepturilor persoanelor cu handicap, respectiv indemnizatii de handicap,
ajutor de incalzire cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pentru beneficiari de ajutor social,
Decizia nr. 169/2013 privind aprobarea repartizarii pe unitatile administrativ-teritoriale din judetul Mures a
nivelului maxim de cheltuieli de personal aferent anului 2013,
Adresa nr 4349/2013 de la Consiliul Judetean Mures in care ne anunta ca prin Hotararea Consiliului
Judetean Mures nr. 38/2013 s-au repartizat la comuna Apold sumele alocate din cota de 18,5% din
impozitul pe venit si sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,
Fundamentarea primita de la DGFP Mures privind alocarea sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
Adresa nr 201/2013 primita de la DGFP Mures privind estimarea veniturilor din cote defalcate din impozitul
pe venit, in procent de 41,75% in conformitate cu prevederile art 39 al2 din Legea 273/2006,
In baza HCL nr 1/2013 privind lista de investitii pentru anul 2013 la Comuna Apold,
Tinând cont de publicarea pe site-ul Primariei Apold a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Comunei Apold pe anul 2013, în scopul dezbaterii publice a acestuia, conform Legii nr. 544/2001, privind
liberal acces la informaţiile de interes public şi a Legii nr. 273/2006, actualizată a finanţelor publice locale si
a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala,
In conformitate cu Legea 1/2011,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013,
Având la bază prevederile Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, art.34 alin.6,
În baza Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale,
În temeiul art.19, al.1, lit. „a” din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale actualizată,
În baza art.36, al. 2, lit. „b”, pct. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind
administraţia publică locală,
În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind
administraţia publică locală,
Propun aprobarea Bugetului general al unitatii administrative teritoriale Comuna Apold pentru anul 2013, în
forma prezentată, conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre.
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