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Nr.5 din 28.01.2014 

PROIECT DE HOTARARE 
 
 
 
  

  Avind in vedere prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si  H.G.  
nr.138/2004, privind modificarile Legii nr.571/2003,in conformitate cu prevederile Legii nr. 
356/2013  cu privire la  Bugetului de stat pe 2014,Legii nr.108/2004,Legea 273/2006 art.33 
alin.3-7 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Adresa 30282/ 2014 a DGFP Bihor privind Ordinul comun al Ministrului Administratiei si 
Internelor si Ministrului Finantelor Publice nr.64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al 
cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor adm.-teritoriale pentru 
anul 2014,repartizat pe judete si municipiul Bucuresti 
  In temeiul art.63 alin 1 lit.c ,alin.4 lit.b si art.68.alin.1  din  Legea nr.215/2001 privind 
administraratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , privind 
finantele publice locale precum si adresa DGFP Bihor , Activitatea Trezorerie si Contabilitate 
Publica Serviciul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale  nr.30282/2014 prin 
care in baza Legii  nr.356/2013 s-a aprobat repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adaugata pentru bugetele locale pe anul 2014  

In conformitate cu art.5, alin (3)  din  Legea Bugetului de stat pe 2014, nr. 5 publicata in 

M.O.nr.805/19.12.2013 ,coroborata cu Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011 cu modificările 

ulterioare  art.104 alin (2),art.236 alin (10), HG 72/2013 privind metodologia de calcul pt. 

determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an şi finantarea unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat finan Ńate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe 

elev/preşcolar pentru anul 2013,OG.71/2009  aprobată prin Legea 230/2011 privind plata unor 

sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului 

din sectorul bugetar cuantumul prevazut pentru 2014, prevederile art. III alin(4) din OUG 

nr.63/2010 cu modificările si completările ulterioare,respectiv Ordinul comun MDRAP/MFP 

64/39/2013; art.20 OUG nr.103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 

in anul 2014; art.42 alin.(4) din Legea 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap,republicată cu modificările şi completările ulterioare 
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,subsemnatul  Purge Ioan  in calitate de Ordonator Pricipal de Credite ,propun aprobarea   
Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Comunei Gepiu pe anul 2014 initial, dupa cum 
urmeaza: 
 
 
                                                                                                                Mii lei RON 
 
           VENITURILE                                                                        2.000,00 
SECTIUNII DE FUNCTIONARE 
 
 
                     Din care: 
-Venituri proprii                                                      -694,00-Ce vom încasa impozite şi taxe  
 
-Cote defalcate din impozitul pe venit                    -141,00 Impozit salar societăŃi comună 
 
-Sume alocate din cote defalcate  
  pentru echilibrarea bugetelor locale                      -292,00-                 Virează lunar  . 
                                                                                                              DGFP-BIHOR 
-Sume defalcate din TVA pentru 
  finantarea cheltuielilor descentralizate 
 la nivelul Comunelor,Oraselor,Municipiilor           -710,00-  Salarii învăŃământ(482,00)+ 
                                                                                                  hotărâri judecătoreşti învăŃământ 
                                                                                                 ( 62,00) chelt.mat învăŃământ 
                                                                                                  L.1/2011 (57,00) 
 
                                                                                             Încălzire ajutor social(13,00) 
                                                                                             Salarii însoŃitori pers.handicap 
                                                                                             ÎndemnizaŃii handicap(96,00) 
 
-Sume defalcate din TVA pentru 
 echilibrarea Bugetelor locale                                   -153,00-        Se virează lunar pt. 
                                                                                                        echilibrare bugete  
                                                                                                           DGFP. BIHOR 
 
-Subventii de la bugetul de stat                              - 10,00  -SubvenŃii lemne  populaŃie 
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       CHELTUIELILE:                                                            2.000,00 
SECłIUNII DE FUNCłIONARE 
 
                       Din care: 
       - AutorităŃii publice                                -684,68-     Salarii –Demnitari locali, 
                                                                                       AutorităŃi publice locale  
                                                                                      ,ÎndemnizaŃii .consilieri 
                                                                                  Chelt.funcŃionare administraŃie-  
                                                                                         
 -Ordine publică şi siguranŃă naŃională           -14,00   - 
                                                                                     Chelt.SituaŃii De UrgenŃă-    5,00 
                                                                                     Ordine publică -                     9,00 
 
       -ÎnvăŃământ                                           -670,00-     Salarii+Cheltuieli  funcŃionare 
                                                                                              ÎnvăŃământ 
                                                                                         Din care-544,00 Salarii  
 
      -Cultura ,recreere si religie                  - 90,00-Cămine Culturale(30,00 activit. cult.energie el) 
                                                                           +Sport-30,00 Echipa fotbal +Religie30,00-biserici 
 
       -AsistenŃă socială                                 - 162,85-    Ajutor Social lemne-13,00 - 
                                                                    ÎnsoŃitori Pers.Handicap (salarii)-53,85 
                                                                     Indemnizatii persoane handicap    -86,00 
                                                                     SubvenŃii  Lemne PopulaŃie-  10,00 
 
       -Dezvoltare publică şi locuinŃe               - 194,00-   Iluminat public  + reparatii-110,00 
                                                                                          reparaŃii apă-84,00 
 
      -Mediu –salubritate                                     - 15,00-Servicii  salubrizare comună 
 
       -Transporturi                                               - 169,47-Piatră Străzi(90,00) împrăştiat piatră   
                                                                       (30,00) ,Drumuri şi poduri (20,00),trotuare (20,00) 
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        CHELTUIELILE:                                                                                                               
 
SECłIUNII DE DEZVOLTARE 
            -Cultura ,recreere si religie                         - 100,00- Cămin Cultural Gepiu   
 
 
 
 
 
 

Ordonator Principal de Credite 
 

Primar, 
                                                                     Ioan  Purge 

 
 
 

 


