
 

 
ROMÂNIA                PROIECT 1 
JUD. MUREŞ 
COMUNA GANEŞTI  
 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE                                                            

privind aprobarea bugetului comunei Găneşti pentru anul 2014 
          
 
    Balog Elemér, primarul comunei Găneşti, judeŃul Mureş; 
Având in vedere:  
- Decizia directorului Executiv al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Mureş 

nr.49.954/30.12.2013 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA şi a cotelor defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2014, precum şi Decizia 
nr.1403/10.01.2014 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanŃarea 
cheltuielilor descentralizate ale comunelor pentru anul 2014 (11.02.02.-ind. handicap si inc. 
loc. cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social), Decizia nr.2731/16.01.2014 privind 
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor (cod 11.02.02) partea destinata finanŃării cheltuielilor cu 
salariile, sporurile, indemnizaŃiile si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege,precum si 
contribuŃiile aferente acestora; 

- Hotărârea Consiliului JudeŃean Mureş nr.1/09.01.2014 privind repartizarea pe unităŃi 
administrativ-teritoriale a sumelor pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanŃare locală pe anul 2014; 

- Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013. 
Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Ganesti , Raportul la proiectul de 

hotărâre întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
precum şi avizul şi raportul Comisiei Economico – Financiare. 

Cu respectarea: 
- art.14 alin. (7) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
- art.III, alin.(4) din O.U.G. nr.63/2010, pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanŃele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare. 
- nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2014 stabilit prin Decizia 

nr.3593/21.01.2014 
- prevederilor Legii responsabilităŃii fiscal-bugetare nr. 69/2010. 

În conformitate cu articolele 5, 19, 20, 39  din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 36 alin (4) lit. (a) şi a art.45 alin. (1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

PROPUN SPRE APROBARE: 
 
 

Art.1 Se aprobă Bugetul general de venituri şi cheltuieli al comunei Găneşti, judeŃul Mureş pentru 
anul 2014 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul comunei şi compartimentul 
de contabilitate. 
 
 
 
                           IniŃiator,   
                            Primar                                                               Avizează secretar, 
                      Balog Elemér                                                               Matefi Adrian                 
                                                                                                      



 

 
ANEXA 1 

 

Venituri estimate 

 
Venituri totale 3.520.000 
Venituri curente  
 Din care  
 Impozit pe venit 8.000 
 Impozit şi taxe pe proprietate 443.000 
 Cote şi sume defalcate                     1.050.000 
 Sume defalcate – sume echilibrare 397.000 
 Taxe pentru utilizarea bunurilor 145.000 
 Alte impozite şi taxe 28.000 
 Venituri nefiscale 189.000 
 SubvenŃii (canalizare)AFM 234.000 
Sume din TVA 1026.000 
 Din care  
 Cheltuieli personal învăŃământ 973.000 
 AsistenŃi sociali, ajutor încălzire 53.000 

 
        Total venituri proprii - subventii, sume TVA                          3.520.000 

 

Cheltuieli estimate 

 
AutorităŃi publice 900.000 36,1% 
Ordine publică şi siguranŃă naŃională 13.000 0,51% 
ÎnvăŃământ, din care 1009.000  
- buget local 36.000 1,46% 
- cheltuieli materiale finanŃe 94.000  
- cheltuieli de personal 879.000  
Cultură 41.000 1,65% 
AsistenŃă socială, din care 73.000  
- buget local 20.000 0,81% 
- indemnizaŃii asistenŃi finanŃe 53.000  
Servicii publice 1.400.000  
- buget local 1.166.000 56,16% 
- subvenŃii (canalizare) 234.000  
ProtecŃia mediului, salubritate 54.000 2,11% 
Alte acŃiuni 30.000 1,2% 

  
  TOTAL                                                                                     3.520.000         100% 

 
        NOTĂ: La total venituri proprii se aplică procentul. 
 
 
 

INIłIATOR,  Avizează, 
PRIMAR,  SECRETAR, 

BALOG ELEMÉR  MATEFI ADRIAN 
   

 


