ROMÂNIA
JUDE UL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI T UTEU
PROIECT DE HOT RÂRE
Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
al comunei T uteu, județul Bihor, pe anul 2017
Analizând Expunerea de motive nr. ......../...........2017 a primarului comunei T uteu și Raportul
de specialiate cu nr. ........./.............2017 al Compartimentului Financiar Contabil şi, din care rezult
necesitatea aprob rii bugetului local al comunei T uteu pe anul 2017,
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultur , activit ţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul
Consiliului Local al Comunei T uteu,
Având în vedere prevederile din Legea nr. 6/2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017, ale
art. 1, alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modific rile şi complet rile ulterioare, precum şi anexa la adresa AJFP Bihor nr.
............/2017, înregistrat în cadrul instituţiei noastre sub num rul ........../.......03.2017,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 2 şi ale art. 115 alin. 1 lit.
b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile
ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:
PROIECT DE HOT RÂRE
Art.1. Se aprob bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al comunei T uteu,
detaliat pe secţiunea Funcţionare şi secţiunea Dezvoltare, dup cum urmeaz :
I. SEC IUNEA FUNC IONARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma total de 5969,00 mii lei, dup cum urmeaz :
- Cod 03.02.18 – Impozit pe venit din transferul propriet ţilor imobiliare din patrimonial personal:
16,00 mii lei.
- Cod 04.02.01 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit: 572, 00 mii lei.
- Cod 04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale: 1438,00 mii lei.
- Cod 07.02.01 – Impozite şi taxe pe cl diri: 52,00 mii lei.
- Cod 07.02.02 – Impozit şi taxe pe teren: 414,06 mii lei.
- Cod 11.02.02 – Sume defalcate din taxa pe valoare ad ugat pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor: 2778,00 mii lei.
- Cod 11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoare ad ugat pentru echilibrarea bugetelor
locale: 638,00 mii lei.
- Cod 16.02.02 – Impozit pe mijloace de transport: 100,00 mii lei.
- Cod 18.02. – Alte impozite şi taxe fiscale: 2,00 mii lei.
- Cod 30.02 – Venituri din proprietate, concesiuni şi închirieri: 139,00 mii lei.

-

Cod 34.02 – Venituri din taxe administrative, eliber ri permise: 6,00 mii lei
Cod 35.02 – Amenzi, penalit ţi şi confisc ri: 109,87 mii lei
Cod 37.02.03 – V rs minte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare: minus 328,06 mii lei
Cod 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat: 32,13 mii lei

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma total de 5969,00 mii lei, dup cum urmeaz :
Cap. 51.02 – Autorit i executive – suma total de 1762,20 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 1018, 30 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 763,40 mii lei
- Titlul 59 – ”Asociații și fundații”: 0,50 mii lei
- Titlul 85 – ”Pl ți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”: minus 20,00 mii lei
Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale – suma total de 2,50 mii lei, din care:
- Fond de rezerv bugetar la dispoziţia autorit ţilor locale: 2,50 mii lei
Cap. 65.02 – Înv mânt – suma total de 2361,00 mii lei, din care:
- Titlul 10 “Cheltuieli de personal”: 2009, 00 mii lei
- Titlul 20 “Bunuri şi servicii”: 289,00 mii lei
- Titlul 57 ”Asistenț social ”: 63,00 mii lei
Cap. 66.02 – S n tate – suma total de 30,13 mii lei, din care:
- Titlul 10 “Cheltuieli de personal”: 30,13 mii lei
Cap. 67.02 – Cultur – suma total de 267,09 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 27,09 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 240,00 mii lei
Cap. 68.02 – Asisten social – suma total de 528,00 mii lei, din care:
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 6,00 mii lei
- Titlul 57 – “Ajutoare sociale”: 522,00 mii lei
Cap. 70.02 – Locuin e, servicii şi dezvoltare public – suma total de suma de 360,00 mii lei, din
care:
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 360,00 mii lei
Cap. 84.02 – Transporturi – suma total de 658,08 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 56,08 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 602,00 mii lei
II. SEC IUNEA DEZVOLTARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma de 1028,00 mii lei, din care:

-

Cod 37.02.04 – V rs minte din Secţiunea “Funcţionare”: 328,06 mii lei.
Cod 42.02.65 – Finanțare Programului Național de Dezvoltare Local : 699,94 mii lei

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de 1028,00 mii lei, astfel:
- Cap. 51.02 – Autorit ți publice – cheltuieli de capital: 28,00 lei
- Cap. 67.02 – Cultur , recreere şi religie – cheltuieli de capital: 280,00 mii lei
- Cap. 84.02 – Transporturi – cheltuieli de capital: 720,00 mii lei
Art.2. Se aprob bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei T uteu pe anul 2017 detaliat
conform anexei nr. 1 la prezenta hot râre, parte integrant a acesteia.
Art.3. Se aprob formularele de fundamentare a finanţ rii programelor de investiţii, conform
anexei nr. 2 la prezenta hot râre, parte integrant a acesteia.
Art.4. Primarul comunei T uteu, în calitate de ordonator principal de credite va urm ri modul în
care Compartimentul Finanicar Contabil va lua toate m surile necesare pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hot râri.
Art.5. Prezenta hot râre se comunic cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Administraţia Judeţean a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor
- Primarul comunei T uteu
- Compartiment Financiar Contabil
- Publicul prin afişare
Hot rârea a fost adoptat cu .... voturi ”pentru”, .... voturi ”împotriv ”, .... ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei T uteu.
INI IATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan
Avizat pentru legalitate,
Secretar
Jr. Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDE UL BIHOR
COMUNA T UTEU
PRIMAR
Nr. ........... din ................2017
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hot râre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
comunei T uteu pe anul 2017
Având în vedere Referatul de specialitate nr. ………/………2017 cu privire la propunerea de
buget local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al comunei T uteu, întocmit de Compartimentului
Financiar Contabil,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017, ale art.
1, alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modific rile şi complet rile ulterioare, precum şi anexa la adresa AJFP Bihor nr.
……../2017, înregistrat în cadrul instituţiei noastre sub num rul ………/………..2017, prin care se
comunic sumele allocate bugetului local pe anul 2017, precum și estim rile pentru anii 2018 – 2020,
Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Financiar Contabil
prin care se propun cifrele de buget pentru anul 2017,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 2 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile
ulterioare,
În contextul celor prezentate mai sus, constat c propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi
complet rile ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hot râre privind aprobarea
bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei T uteu pe anul 2017, în şedinţa de ordinar din 28
martie 2017.
Inițiator,
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDE UL BIHOR
COMUNA T UTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. ............ din ..................2017
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei T uteu
pe anul 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017, ale art.
1, alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modific rile şi complet rile ulterioare, precum şi anexa la adresa AJFP Bihor nr.
…………./2017, înregistrat în cadrul instituţiei noastre sub num rul ……./……..03.2017, prin care se
comunic sumele allocate bugetului local pe anul 2017, precum și estim rile pentru anii 2018 – 2020,
Având în vedere propunerea de buget local de venituri şi cheltuieli al comunei T uteu pe anul
2017 detaliat pe secţiunea Funcţionare şi secţiunea Dezvoltare, dup cum urmeaz :
III. SEC IUNEA FUNC IONARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma total de 5969,00 mii lei, dup cum urmeaz :
- Cod 03.02.18 – Impozit pe venit din transferul propriet ţilor imobiliare din patrimonial personal:
16,00 mii lei.
- Cod 04.02.01 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit: 572, 00 mii lei.
- Cod 04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale: 1438,00 mii lei.
- Cod 07.02.01 – Impozite şi taxe pe cl diri: 52,00 mii lei.
- Cod 07.02.02 – Impozit şi taxe pe teren: 414,06 mii lei.
- Cod 11.02.02 – Sume defalcate din taxa pe valoare ad ugat pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor: 2778,00 mii lei.
- Cod 11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoare ad ugat pentru echilibrarea bugetelor
locale: 638,00 mii lei.
- Cod 16.02.02 – Impozit pe mijloace de transport: 100,00 mii lei.
- Cod 18.02. – Alte impozite şi taxe fiscale: 2,00 mii lei.
- Cod 30.02 – Venituri din proprietate, concesiuni şi închirieri: 139,00 mii lei.
- Cod 34.02 – Venituri din taxe administrative, eliber ri permise: 6,00 mii lei
- Cod 35.02 – Amenzi, penalit ţi şi confisc ri: 109,87 mii lei
- Cod 37.02.03 – V rs minte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare: minus 328,06 mii lei
- Cod 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat: 32,13 mii lei
PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma total de 5969,00 mii lei, dup cum urmeaz :

Cap. 51.02 – Autorit i executive – suma total de 1762,20 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 1018, 30 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 763,40 mii lei
- Titlul 59 – ”Asociații și fundații”: 0,50 mii lei
- Titlul 85 – ”Pl ți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”: minus 20,00 mii lei
Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale – suma total de 2,50 mii lei, din care:
- Fond de rezerv bugetar la dispoziţia autorit ţilor locale: 2,50 mii lei
Cap. 65.02 – Înv mânt – suma total de 2361,00 mii lei, din care:
- Titlul 10 “Cheltuieli de personal”: 2009, 00 mii lei
- Titlul 20 “Bunuri şi servicii”: 289,00 mii lei
- Titlul 57 ”Asistenț social ”: 63,00 mii lei
Cap. 66.02 – S n tate – suma total de 30,13 mii lei, din care:
- Titlul 10 “Cheltuieli de personal”: 30,13 mii lei
Cap. 67.02 – Cultur – suma total de 267,09 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 27,09 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 240,00 mii lei
Cap. 68.02 – Asisten social – suma total de 528,00 mii lei, din care:
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 6,00 mii lei
- Titlul 57 – “Ajutoare sociale”: 522,00 mii lei
Cap. 70.02 – Locuin e, servicii şi dezvoltare public – suma total de suma de 360,00 mii lei, din
care:
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 360,00 mii lei
Cap. 84.02 – Transporturi – suma total de 658,08 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 56,08 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 602,00 mii lei
IV. SEC IUNEA DEZVOLTARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma de 1028,00 mii lei, din care:
- Cod 37.02.04 – V rs minte din Secţiunea “Funcţionare”: 328,06 mii lei.
- Cod 42.02.65 – Finanțare Programului Național de Dezvoltare Local : 699,94 mii lei
PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de 1028,00 mii lei, astfel:
- Cap. 51.02 – Autorit ți publice – cheltuieli de capital: 28,00 lei
- Cap. 67.02 – Cultur , recreere şi religie – cheltuieli de capital: 280,00 mii lei
- Cap. 84.02 – Transporturi – cheltuieli de capital: 720,00 mii lei

De asemnenea, bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei T uteu pe anul 2017 detaliat,
constituie anexa nr. 1 la prezentu raport de specialitate, iar formularele de fundamentare a finanţ rii
programelor de investiţii, constituie anexa nr. 2 la prezentul raport de specialitate.
Având în vedere cele menţionate mai sus,
PROPUN PRIMARULUI COMUNEI T UTEU
Aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuliei al comunei T uteu pe anul 2017, în
conformitate cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrant din prezentul raport de specialitate.

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Şef serviciu
Ec. Curtean Florina

ROMÂNIA
JUDE UL BIHOR
COMUNA T UTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. ..... din ...................
RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hot râre
Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
comunei T uteu pe anul 2017

Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
Vâzând Expunerea de motive nr. 526/03.03.2017 a Primarului Comunei T uteu şi Raportul de
specialitate nr. 527/03.03.2017 întocmit de dna. economist Curtean Florina, şef Serviciu Financiar
Contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei T uteu, cuprinzând propunerea
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei T uteu pe anul 2017,
Comisia de specialitate, cu ........ voturi ”pentru”, ....... voturi ”împotriv ” şi ...... ”abţineri”,
avizeaz favorabil
proiectul de hot râre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei T uteu
pe anul 2017 şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinar a Consiliului Local al Comunei T uteu din
data de 28 martie 2017.

PREŞEDINTE
Covaci Cornel

SECRETAR
Drimbo Zoltan

ROMÂNIA
JUDE UL BIHOR
COMUNA T UTEU
Nr. ........................................

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate
încheiat ast zi .......03.2017
Ordinea de zi:
1. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
comunei T uteu pe anul 2017.
PROBLEME:
Membrii Comisiei de specialitate pentru agricultur , activit ţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, au dezb tut proiectul de hot râre înscris pe ordinea
de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat ........ voturi ”pentru”, ....... voturi ”împotriv ” şi ...... ”abţineri”.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE
Covaci Cornel

SECRETAR
Drimbo Zoltan

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI T UTEU SUPUNE ATEN IEI PUBLICE,
În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind
transparen a decizional în administra ia public , extras:
”(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea
administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu,
să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media
centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte
normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă
publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi
adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de
motive sau, după cau, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului nromativ propus,
textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei
interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de
act normativ”
Prin prezenta aducem la cunoştin

public , conform:

LEGII NR. 52/2003 – ARHIVA CU PROIECTE DE HOT RÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL
SUPUSE ATAN IEI PUBLICE
Se aduce la cunoştinţ c , în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizional
în administraţia public şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, am procedat la afişarea:
Proiectului de hot râre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei
T uteu pe anul 2017.
Termen: 27 martie 2017
Persoanele interesate pot participa la şedinţa public de dezbatere a proiectului privind aprobarea
bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei T uteu pe anul 2017, care va avea loc în data de 28
martie 2017, ora 9.00 în sala de şedinţe a Prim riei Comunei T uteu sau pot trimite în scris propuneri,
sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, referitoare la acesta pân la data de 27 martie 2017, la
sediul Prim riei Comunei T uteu. Aştept m cu interes poziţia dumneavoastr referitoare la acest proiect,
precum şi propunerile şi observaţiile dumneavoastr care vor purta menţiunea: ”Recomandare la
proiectul de hot râre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017”.
Data afiş rii: 26.02.2017
PRIMAR
Vincze Nandor-Ştefan

SECRETAR
Silaghi Adela Maria

PRIM RIA COMUNEI T UTEU
Nr. 526/1/ din 26.02.2017

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE

Încheiat azi, 26.02.2017, la sediul Prim riei din comuna T uteu, judeţul
Bihor, cu ocazia afiş rii PROIECTULUI DE HOT RÂRE privind aprobarea bugetului
local de venituri și cheltuieli pe anul 2017.
Anunţul şi Proiectul de Hot râre s-au afişat la sediul Prim riei comunei
T uteu, intrarea principal în cl direa prim riei, la avizierul instituţiei.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în dou exemplare.

SECRETAR
Silaghi Adela Maria

