ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA
BALŞA 337015 nr. 175
TEL / FAX 0254648001 ; 0254648002
E-mail primaria.balsa@yahoo.com
HOTĂRÂREA NR. 3/2014
privind adoptarea bugetului local al
comunei Balşa pe anul 2014
Consiliul local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara;
Analizând Raportul prezentat de Primarul comunei Balşa cu privire la adoptarea bugetului
local al comunei Balşa pe anul 2014, Raportul compartimentului administrativ financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balşa, precum şi Raportul favorabil de
avizare al comisiei de specialitate nr. 1 de pe lângă Consiliul local Balşa;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 1/2014 privind aprobarea
repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi
a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din
neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor,
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură
care necesită cofinanţare locală, pe anul 2014, şi estimările pe anii 2015-2017, ne-a fost repartizată
suma de 250 mii lei pentru anul 2014;
Totodată prin adresa nr. 352/07.01.2014 a Administraţiei judeţene a finanţelor publice
Hunedoara ne-au fost aprobate prin Decizia nr. 2/2014 a Şefului Administraţiei judeţene a
finanţelor publice Hunedoara, suma totală de 650 mii lei;
In temeiul prevederilor art. 19 şi 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2014, nr.
356/2013, şi ale Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
şi Ministerul Finanţelor Publice nr. 64/39/2014, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor
de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ - teritoriale pentru anul
2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti;
În baza dispoziţiilor ale art. 36 alin. (2) lit. ,,b”, alin. (4) lit. ,,a” şi ale art. 45 alin. (2) lit.
,,a” coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Bugetul local al comunei Balşa pe anul 2014 cuprinde resursele financiare la
dispoziţia comunei pentru finanţarea autorităţilor şi serviciilor publice locale, precum şi pentru
realizarea unor lucrări economice şi culturale de interes local.
Art.2. Bugetul local al comunei Balşa pe anul 2014 se stabileşte la partea de venituri în
sumă de 1.288 mii lei iar la partea de cheltuieli în sumă de 1.291,33 mii lei, diferenţa este
reprezentată de fondul de rulment.
Bugetul propriu al comunei Balşa detaliat atât la venituri cât şi la cheltuieli pe capitole şi
subcapitole, articole şi aliniate sunt prevăzute în anexele 1 – 3 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art.3. Resursele financiare ale bugetului local se constituie din impozitul pe venit, profit şi
câştiguri din capital de la persoanele fizice şi juridice stabilite în condiţiile legii, impozite şi taxe
pe proprietate, impozite şi taxe de bunuri şi servicii, alte impozite şi taxe fiscale, venituri din
proprietate, vânzări de bunuri si servicii, venituri din capital.
Art.4. Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2014 reprezintă limite maxime care nu
pot fi depăşite iar modificarea lor se face în condiţiile legii. Achiziţionarea de bunuri şi servicii se
va face în limita creditelor aprobate şi cu respectarea prevederilor legale.
Art.5. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate din venituri
proprii în sumă de 150 mii lei la partea de venituri iar la partea de cheltuieli în sumă de 165 mii lei,
diferenţa reprezintă soldul rămas din anul 2013, acestea sunt structurate potrivit anexei nr. 4 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă bugetul local al comunei Balşa, estimativ pentru anii 2015-2017, detalierea
veniturilor şi cheltuielilor bugetului estimativ fiind prevăzute în anexele nr. 5-6 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Bugetul local pe anul 2014 şi bugetul estimativ pentru anii 2015-2017 este cuprins
în anexa nr. 11/01, iar bugetul de activităţi finanţate din venituri proprii este cuprins în anexa nr.
11/02 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Prezenta hotărârea se comunică, în scris:
- Primarului comunei Balşa;
- Compartimentului administrativ financiar-contabil;
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara;
- Se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare.
Balşa la,
31 ianuarie 2014
Preşedinte de ședinţă
...................................

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa extraordinară din data de 31 ianuarie
2014, sistem de vot liber, cu un număr de …..voturi ,,pentru”,….. ,,abţineri” şi ……. voturi ,,împotrivă”.

2

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA
PE ANUL 2014

ANEXA NR. 1
LA H.C.L. BALŞA NR. 3/2014

Defalcarea bugetului local pe capitole şi subcapitole privind veniturile

Venituri total
Venituri proprii
I. venituri curente
A. Venituri fiscale
A1. Impozit pe venit
A1.2. Cote şi sume defalcate din impozitul
pe venit
A3. Impozit pe proprietate
A4. Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii
Sume defalcate din TVA
A6. Alte impozite şi taxe fiscale
C. Venituri nefiscale
IV. Subvenţii

-mii lei1.288
860
1.288
1.224
519
41
478
247
446
422
12
58
6

Balşa la,
31 ianuarie 2014

Preşedinte de ședinţă
….…………………

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Tătulea Silviu-Petru
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BUGETUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA
PE ANUL 2014

ANEXA NR. 2
LA H.C.L. BALŞA NR. 3/2014

Defalcarea bugetului local pe capitole şi subcapitole privind cheltuielile de
funcţionare

Cheltuieli de funcţionare
I. Autorităţi executive
Din care:1. Cheltuieli curente
a. cheltuieli de personal
b. cheltuieli materiale şi servicii
II. Apărare şi ordine publică
Cultură
III. Cheltuieli social-culturale
- învăţământ
a. personal
b. materiale şi servicii
c. burse
- asistenţă socială
a. personal
b. încălzire, lemne
IV. Servicii dezvoltare publică
a. personal
b. materiale şi servicii
- protecţia mediului
a. materiale şi servicii
V. Acţiuni economice
a. drumuri şi poduri
b. alte cheltuieli
VI. Alte cheltuieli

-mii lei1006
506
506
300
206
5
41
195
70
55
10
5
125
119
6
104
100
4
4
155
150
5
-

Balşa la,
31 ianuarie 2014

Preşedinte de ședinţă
….…………………

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Tătulea Silviu-Petru
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BUGETUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA
PE ANUL 2014

ANEXA NR. 3
LA H.C.L. BALŞA NR. 3/2014

Bugetul cheltuielilor de dezvoltare pe anul 2014

-mii

leiCheltuieli de dezvoltare
I. Servicii publice generale
III. Cheltuieli sociale
Cămine

285,33
285,33
285,33

Balşa la,
31 ianuarie 2014

Preşedinte de ședinţă
….…………………

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Tătulea Silviu-

Petru
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BUGETUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA
PE ANUL 2014

ANEXA NR. 4
LA H.C.L. BALSA NR. 3/2014

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate din venituri proprii

VENITURI

BUGET INIŢIAL INFLUENŢE BUGET TOTAL

DENUMIRE
INDICATOR

Agricultură /silvicultură

-

MII LEI

MII LEI

MII LEI

150

-

150

CHELTUIELI
BUGET INIŢIAL INFLUENŢE BUGET TOTAL

DENUMIRE
INDICATOR

Agricultură /silvicultură

-

MII LEI

MII LEI

MII LEI

165

-

165

Balşa la,
31 ianuarie 2014

Preşedinte de ședinţă
….…………………

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Tătulea Silviu-Petru
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Bugetul Local al Comunei Balşa
estimativ pe anii 2015-2017

ANEXA NR. 5
La H.C.L. Balşa nr. 3/2014

Bugetul de venituri estimative pentru anii 2015-2017
MII LEI
EXPLICAŢII

2015

2016

2017

Sume estimative stabilite de către Consiliul Judeţean Hunedoara
prin Hotărârea nr. 1/2014

190

195

200

Sume estimative stabilite prin Decizia nr. 2/2014 a Şefului
Administraţiei judeţene a finanţelor publice Hunedoara

676

688

699

Venituri proprii estimative

175

180

190

Balşa la,
31 ianuarie 2014
Preşedinte de ședinţă
….…………………

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Bugetul Local al Comunei Balşa
estimativ pe anii 2015-2017

ANEXA NR. 6
La H.C.L. Balşa nr. 3/2014

Bugetul de cheltuieli estimative pentru anii 2015-2017
MII LEI
EXPLICAŢII

2015

2016

2017

Sume estimative stabilite de către Consiliul Judeţean Hunedoara
prin Hotărârea nr. 1/2014

190

195

200

Sume estimative stabilite prin Decizia nr. 2/2014 a Şefului
Administraţiei judeţene a finanţelor publice Hunedoara

676

688

699

Cheltuieli proprii estimative

175

180

190

Balşa la,
31 ianuarie 2014
Preşedinte de ședinţă
….…………………

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Tătulea Silviu-Petru
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