
 

 
ROMÂNIA                    PROIECT 1 
JUD. MUREŞ 
COMUNA GANEŞTI  
 
 

 
HOTĂRÂREA NR. ____/27.01.2016 

privind aprobarea bugetului comunei Găneşti pentru anul 2016 
          

 
Consiliul local al comunei Găneşti, Jud. Mureş în şedinţa ordinară din data de 

27.01.2016; 
Ţinând cont de proiectul de hotărâre iniţiat de conducerea primăriei locale; 
Având in vedere:  

- Decizia Administrației Județene a Finanţelor Publice Mureş 
nr.1237/12.01.2016 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor pentru anul 2016; 

- Adresa Administraţiei Financiare Mureş nr.16613/18.01.2016 privind 
repartizarea pe trimestre a sumelor din TVA; 

-  Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015. 
Cu respectarea: 

- art.14 alin. (7) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 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 finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri 
financiare; 

- prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. 
În conformitate cu articolele 5, 19, 20, 39  din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

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 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art.1 Se aprobă Bugetul general de venituri şi cheltuieli al comunei Găneşti, judeţul Mureş 
pentru anul 2016 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi 
compartimentul de contabilitate. 
 
 
                           Iniţiator,   
                            Primar                                                               Avizează secretar, 
                      Balog Elemér                                                               Matefi Adrian                 
                                                                                                      



 

 

ANEXA 1 

 

Venituri estimate 

 
Venituri totale 4.092.000 
Venituri curente  
 Din care  
 Impozit pe venit 12.000 
 Impozit şi taxe pe proprietate 477.000 
 Cote şi sume defalcate                   1.215.000 
 Sume defalcate – sume echilibrare 1.646.000 
 Taxe pentru utilizarea bunurilor 134.000 
 Alte impozite şi taxe 30.000 
 Venituri nefiscale 576.000 
 Subvenţii încălzire 2.000 

 
 

Cheltuieli estimate 

 
Autorităţi publice (51.02) 875.000 31,11% 
Dobânzi (55.02) 25.000 0,88% 
Ordine publică şi siguranţă naţională 10.000 0,35% 
Învăţământ, din care: 1.012.000 6,97% 
- buget local: 196.000  
        - burse 16.000  
        - cheltuieli pentru investiții 180.000  
- cheltuieli materiale finanţe 113.000  
- cheltuieli de personal 998.000  
Cultură 59.000 2,5% 
Asistenţă socială, din care 109.000 0,35% 
- buget local 10.000  
- indemnizaţii asistenţi finanţe 169.000  
Servicii publice 1.431.000  
- buget local 1.431.000 50,52% 
Protecţia mediului, salubritate 186.000 6,61% 
Alte acţiuni 20.000 0,71% 

  
 
 
 

INIŢIATOR,  Avizează, 
PRIMAR,  SECRETAR, 

BALOG ELEMÉR  MATEFI ADRIAN 
   

 


