
 

 
ROMÂNIA 

  JUDEłUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL GEPIU  

 

Loc. Gepiu nr.80, c.p. 417149 
Tel./fax 0259/479318, e-mail: contact@comuna-gepiu.ro, primaria-gepiu@cjbihor.ro, 

primaria.gepiu@yahoo.com    
 
 

 
Nr.   7 din  06.02.2015 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 
 
 
  

  Având în vedere prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si  H.G.  
nr.138/2004, privind modificările Legii nr.571/2003; în conformitate cu prevederile Legii nr. 
186/2014  cu privire la  Bugetului de stat pe 2015 ; Legii nr.108/2004, Legea 273/2006 art.33 
alin.3-7 privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, 

Adresa nr.30445/30.01.2015 a DGFP Bihor privind Ordinul comun al Ministrului 
AdministraŃiei şi Internelor si Ministrului FinanŃelor Publice nr.159/38/2015 privind aprobarea 
nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităŃilor 
adm.-teritoriale pentru anul 2015, repartizat pe judeŃe şi municipiul Bucureşti. 

  În temeiul art.63 alin 1 lit.c ,alin.4 lit.b si art.68.alin.1  din  Legea nr.215/2001 privind 
administraŃia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare , privind 
finanŃele publice locale precum si adresa DGFP Bihor , Activitatea Trezorerie si Contabilitate 
Publica Serviciul Sinteza si asistenta elaborării şi execuŃiei bugetelor locale  nr.30382/2015 prin 
care în baza Legii  nr.186/2014 s-a aprobat repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adaugată pentru bugetele locale pe anul 2015; HG 14/2015 privind repartizarea pe 
unităŃi administrativ teritoriale a sumelor din cota de 18,5 % din impozitul pe venit şi a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; decizia nr.2/22 
ianuarie 2015 a şefului de administraŃie al AJFP Bihor privind repartizarea sumelor defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ,rămase după asigurarea limitelor de venituri  conform 
art.8 alin (4)din Legea nr.186/2014.  

In conformitate cu art.5, alin (3)  din  Legea Bugetului de stat pe 2015, nr. 186 publicata 
in M.O.nr.960/30.12.2014 ,coroborata cu Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011 cu modificările 
ulterioare  art.104 alin (2),art.236 alin (10), prevederile art. III alin(4) din OUG nr.63/2010 cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv Ordinul comun MDRAP/MFP 159/38/2015; 
art.35 OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015; 
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  în calitate de Ordonator Pricipal de Credite , propun aprobarea   
Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Comunei Gepiu pe anul 2015 iniŃial, după cum 
urmează: 
 
                                                                                                                Mii lei RON 
 
           VENITURILE                                                                        2.135,00 
SECłIUNII DE FUNC łIONARE 
 
 
                     Din care: 
-Venituri proprii                                                      -719,30-Ce vom încasa impozite şi taxe  
 
-Cote defalcate din impozitul pe venit                    -180,00-Impozit salar societăŃi comună 
 
-Sume alocate din cote defalcate  
  pentru echilibrarea bugetelor locale                      -461,00-                 Virează lunar  . 
                                                                                                              DGFP-BIHOR 
-Sume defalcate din TVA pentru 
  finanŃarea cheltuielilor descentralizate 
 la nivelul Comunelor,Oraşelor,Municipiilor           -812,00-  Salarii învăŃământ(468,00)+ 
                                                                                                  Hotărâri judecătoreşti 
                                                                                                 ( 76,00) chelt.mat învăŃământ 
                                                                                                  L.1/2011 (62,00) 
 
                                                                                             Încălzire ajutor social(12,00) 
                                                                                             Salarii însoŃitori pers.handicap 
                                                                                             ÎndemnizaŃii handicap(194,00) 
 
-Sume defalcate din TVA pentru 
 echilibrarea Bugetelor locale                                   -287,70-        Se virează lunar pt. 
                                                                                                        echilibrare bugete  
                                                                                                           DGFP. BIHOR 
 
-SubvenŃii de la bugetul de stat                              - 5,00  -SubvenŃii lemne  populaŃie 
 
-Vărsaminte secŃiunea de funcŃionare 
 pentru finanŃare cheltuieli de dezvoltare               -  -330- se virează în secŃiunea de dezvoltare 
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       CHELTUIELILE:                                                            2.135,00 
SECłIUNII DE FUNC łIONARE 
                       Din care: 
       - AutorităŃi publice                                -711,93-     Salarii –Demnitari locali, 
                                                                                       AutorităŃi publice locale  
                                                                                      ,IndemnizaŃii .consilieri 355,00 
                                                                                  Chelt.functionare administraŃie-356.93  
 
 
   -Ordine publică şi siguranŃă naŃională         -14,00   - Chelt.SituaŃii de UrgenŃă-    5,00 
                                                                                        Ordine publică -   9,00 
 
                                                                                      
 
       -ÎnvăŃământ                                           -687,00-     Salarii+Cheltuieli  funcŃionare 
                                                                                              învăŃământ 
                                                                                         Din care-544,00 Salarii  
 
      -Cultură ,recreere şi religie                  - 78,00-Cămine Culturale(38,00 activit. cult.energie el) 
                                                                           +Sport-30,00 echipafotbal +Religie10,00-biserici 
 
       -AsistenŃă socială                                 - 262,07-  Ajutor Social lemne-12,00 - 
                                                                                    InsoŃitoriPers.Handicap (salarii)-75,07 
                                                                                    IndemnizaŃii persoane handicap    -155,00 
                                                                                    SubvenŃii  Lemne PopulaŃie-  5,00 
                                                                                    Copii CES -15,00 
 
       -Dezvoltare publică şi locuinŃe             - 137,00  -  Iluminat public  + reparaŃii-112,00 
                                                                                        ReparaŃii apă-25,00 
 
      -Mediu –Salubritate                                 - 45,00-    Servicii  salubrizare comună -25,00,  
                                                                                          Proiect canalizare -20,00 
 
       -Transporturi                                         - 200,00-   Piatră Străzi-100,00 Împrăştiat piatră-   
                                                                             50,00 , proiecte drumuri si poduri comuna-50                                                   
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                                                                                                                Mii lei RON 
 
 
       VENITURILE:                                                             400,00 
SECłIUNII DE DEZVOLTARE 
                     Din Care 
 
     - Vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare                                             -330,00 
               pentru secŃiunea de dezvoltare 

- Utilizare sume din excedent an precedent  
     pentru cheltuieli secŃiunea de dezvoltare                                      - 70,00 

      
 
 
       CHELTUIELILE:                                                          400,00 
SECłIUNII DE DEZVOLTARE 
                       Din care: 
 
      -Cultură ,recreere                                 - 100,00- Cămin Cultural Gepiu –Colonie 
                                                                   -   50,00 - Realizare Capelă Biserica Romano     
                                                                                                    Catolică _Bicaci 
      -Sport                                                   - 130,00- Realizare tribună bază sportivă Gepiu 
      - Religie                                                -   50,00  - Împrejmuire Capelă Gepiu 
      - Grădini Publice şi spaŃii Verzi           -   70,00 – Realizare parc copii Gepiu 
 
 
 
 
 
 

Ordonator Principal de Credite 
 

Primar, 
                                                                     Ioan  Purge 
 


