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ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SATU  MARE 

COMUNA  APA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  APA 

_________________________________________________________________________________ 
 HOTĂRÂREA  NR. 17 / 02.04.2013 

privind adoptarea bugetului local al comunei Apa pe anul 2013 şi a programului de investiţii aferent 
anului 2013. 
                                      
                           Consiliul Local al comunei Apa, jud. Satu Mare ,întrunit în şedinţa ordinară în data de 
02 aprilie 2013; 
                            Având în vedere: 
- prevederile  Legii Bugetului de stat pe anul 2013,nr.5/2013; 
- prevederile art.19, alin.(1), lit.a din  Legea 273/2006, privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  alin. 4 lit. a din Legea administraţiei publice locale nr.   215/2001  

republicată cu completarile ulterioare;      
-  adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Satu Mare nr.  58161/2013 privind repartizarea unor 

sume pentru fundamentarea bugetului local al comunei Apa; 
- adresa 6513/26.03.2013 primită de la Consiliul Judeţean Satu Mare  privind repartizarea unor sume 

pentru echilibrarea bugetelor locale; 
- luând în considerare raportul compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al 

primarului nr. 402/01.04.2013 precum şi expunerea de  motive nr. 403/01.04.2013 
- avizul favorabil dat de comisia de specialitate a consiliului local, fiind  astfel îndeplinite prevederile 

art.44 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001 republicată cu completarile ulterioare;  
                                                                          

HOTĂRĂŞTE: 
 

                         Art.1   Se aprobă bugetul comunei Apa pe anul 2013 ,în valoare de  13.694 mii lei, 
atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli repartizat astfel: 

     
Cod 
indicator 

                     Sursa de finanţare Nivel 2013      mii lei 

      A.VENITURI  TOTAL 
     Din care:       

                 13.694 

03.02 
03.02.18 

Impozit pe venit 
Impozit pe ven.din transf.propr.imob. 

                        11 
                        11 
 

04.02 
04.02.01 
04.02.04 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 
            Cote defalcate din impozitul pe venit 
            Sume alocate din cote defalcate din 
            impozitul pe venit pentru echilibrarea    
            bugetelor locale     

                      679 
                      100 
  
                      579 

                
07.02 
07.02.01 
07.02.01.01 
07.02.01.02 
07.02.02 
07.02.02.01 
07.02.02.02 
07.02.02.03 
07.02.03 

Impozit şi taxe pe proprietate 
Impozit şi taxe pe clădiri  
             Impozit pe clădiri persoane fizice 
             Impozit pe clădiri persoane juridice 
Impozit şi taxe pe teren 
            Impozit pe teren persoane fizice 
            Impozit şi taxe pe teren persoane juridice 
            Impozitul pe terenul din extravilan 
Taxe judiciare de timbru,alte taxe timbru 

                      197 
                        58 
                        30  
                        28 
                      129 
                        32 
                          4 
                        93 
                          9 
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07.02.50 Alte impozite şi taxe pe proprietate                           1 
11.02 
 
11.02.02 
 
11.02.06 
 

 

Sume defalcate din TVA 
 
     Sume defalcate din TVA pt. finanţarea chelt. 
     descentralizate la nivelul comunelor 
     Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea                 
bugetelor locale 

                   1.565    
 
                   1.186   
   
                      379            
 
 

16.02 
 
16.02.02 
16.02.02.01 
 
16.02.02.02 
16.02.03 
16.02.50 
 
 
30.02 
30.02.05 

Taxa pt.utilizarea bunurilor, autorizare utiliz. 
bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 
Impozit pe mijloacele de transport  
    Impozit pe mijl.de transp.deţinute de pers.fizice 
    Impozit pe mijl.de transp.deţinute de pers.jurid. 
Taxe si tarife pt.eliberare de licente si autoriz. 
Alte taxe pt.desfăşurare de activităţi (autovehicule 
lente) 
 
Venituri din proprietate 
Venituri din concesiuni şi închirieiri 

                        103 
 
                         52 
                         51 
 
                           1 
                         26 
                            
                         25 
 
                         82 
                         82 

33.02 
33.02.50 

Venituri din prestări de servicii si alte activ. 
 Alte venituri din prestări de serv.şi alte activ. 

                           2 
                           2                          

34.02 
34.02.50 

Venituri din taxe administrative 
      Alte venituri din taxe adm.eliberări permise 

                         12 
                         12 
 

35.02 
35.02.01 

Amenzi, penalizări 
      Venituri din amenzi 

                         13 
                         13   
                        

36.02 
36.02.50 

Diverse venituri 
     Alte venituri  

                           3 
                           3 
 

42.02 
42.02.34 
 
45.02 

Subvenţii de la bugetul de stat 
      Subvenţii pt.acordarea ajutorului pt.incălzire 
    
 Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate   

                         40 
                         40             
 
                   10.987 
 

 B. CHELTUIELI TOTAL 
Din care: 

                   13.694 

51.02 
         10 
         20 
         71 

Administraţia publică locală 
       Cheltuieli de personal 
       Cheltuieli materiale 
       Cheltuieli de capital    
 

                       800,40  
                        365 
                        387 
                          48,40                       
 

 
65.02 
          10 
          20 
          59 
          71 
           

Cheltuieli pentru învăţământ 
          Cheltuieli de personal 
          Cheltuieli materiale 
          Burse 
          Cheltuieli de capital 

                     1.086,60 
                        919 
                        141 
                          12 
                          14,60 
                            

67.02 Cultură, recreere si religie                            190 
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67.02.03.02 
         10 
         20 
67.02.03.07 
         56 
67.02.05.01 
         20 
 67.02.03.30 
         59        

   Din care: 
Biblioteci publice comunale,orăşeneşti,munic. 
           Cheltuieli personal bibliotecă 
           Cheltuieli materiale bibliotecă 
Cămine culturale 
           Programe FEADR 
Sport 
              Susţinerea echipei de fotbal  
 Alte servicii culturale      
              Susţinerea cultelor       

 
                           46  
                           15 
                           31 
                           79 
                           79 
                           20 
                           20                
                           45 
                           45 

68.02 
68.02.05.02 
         10 
         51 
68.02.15.01 
         57 
       
 
 
 
68.02.04   
          56  

Asistenţă socială 
Asistenţă socială în caz de invaliditate 
           Cheltuieli personal pt.îngrij.pers.cu handic. 
          Transferuri din bugetele consiliilor locale 
Ajutor social 
         Ajutoare sociale din care: 
           Indemnizaţie handicapat 
           Ajutor înmormântare cf.Leg.416/2001 
           Încălzirea cu lemne 
            
Asistenţă acordată persoanelor vârstnice 
          Programe FEADR 
 

                         624 
                         150 
                         136 
                           14 
                           65 
                            
                           20          
                             5 
                           40 
 
                         409 
                         409 

70.02 
70.02.05.01 
         56 
 
70.02.06 
         10 
         20    
          

Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică 
Alimentare cu apă 
Programe din FEADR 
 
Iluminat public şi gospodărie 
           Cheltuieli personal 
            Chelt.pt.întretinerea şi repar. ilumin. public         

                     3.085 
                     2.930 
                     2.930 
 
                        155 
                          90 
                          65                       

74.02 
74.02.05.01 
         20 
74.02.06 
         56 

Protecţia mediului 
Salubrizare 
           Cheltuieli materiale 
Canalizare 
           Programe FEADR            

                      6.170 
                             2 
                             2 
                      6.168 
                      6.168       

84.02 
         20 
         56 

Transporturi 
           Cheltuieli materiale 
           Programe FEADR           

                      1.695 
                         115 
                      1.580       

87.02 
         20 

Alte acţiuni economice 
           Cheltuieli PSI si alte acţiuni economice 
 

                           43 
                           43  

                                                     
 
 
                     Art. 2   Se aprobă planul de venituri şi cheltuieli  pentru activităţi autofinanţate pe   anul    
2013, pe fonduri după cum urmează :  
 

CĂMINUL CULTURAL                  mii lei 
A. TOTAL VENITURI 

      Din care: 
                               
16 
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- încasări 2013 
 

 
                               
16                         

B. TOTAL CHELTUIELI 
 Din care: 

- cheltuieli materiale 
 

                               
16 
 
                               
16 

       TAXA DE  SALUBRIZARE                              
A. TOTAL VENITURI  

Din care: 
- încasări 2013 
 

                               
39   
 
                                
39  

B. TOTAL CHELTUIELI 
Din care: 

- cheltuieli salubrizare 
 

                                
39  
 
                                
39  

 
                Art. 3  Se aprobă cheltuirea sumei de 43.500 lei, din excedentul rezultat în urma încheierii 
exerciţiului financiar din data de 31.12.2012 la construirea unui garaj pentru utilaje.   
               Art. 4 Se aprobă cheltuirea sumei de 17.938 lei din excedentul rezultat la autofinanţare   cu 
aceeaşi destinaţie pentru care au fost încasaţi banii. 
   Art. 5 Se aprobă programul de investiţii aferent anului 2013 conform Anexelor 1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
               Art. 6 Primarul comunei Apa în calitate de ordonator principal de credite şi contabila primăriei 
se  încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

Apa la data de 02.04.2012 
                                                                                                

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 
republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 9 voturi 
“pentru”; 0“abtineri”; 2 “impotriva”(Trandafir Vasi le-Radu, Pustai Ioan-Octavian) . 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                  Secretar 
Boboşan Marius-Sorin                                                                                     Moldovan  Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
 
RED/DACT : M.V. / 4Ex 
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ROMÂNIA 
           JUDEŢUL  SATU  MARE 

COMUNA  APA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  APA 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.401/2013 

privind adoptarea bugetului local al comunei Apa pe anul 2013 şi a programului de investiţii aferent 
anului 2013. 
                                      
                           Consiliul Local al comunei Apa, jud. Satu Mare ,întrunit în şedinţa ordinară în data de 
02 aprilie 2013; 
                            Având în vedere: 
- prevederile  Legii Bugetului de stat pe anul 2013,nr.5/2013; 
- Legea finanţelor publice nr.500/2002, cu modificările şi completările  ulterioare; în Legea 

273/2006; 
- în temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  alin. 4 lit. a ;ale art. 63 alin. 1 

lit. c din Legea administraţiei publice locale nr.   215/2001  republicată cu completarile ulterioare;      
-  analizând adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Satu Mare nr.  58161/2013 privind 

repartizarea unor sume pentru fundamentarea bugetului local al comunei Apa; 
- adresa 6513/26.03.2013 primită de la Consiliul Judeţean Satu Mare  privind repartizarea unor sume 

pentru echilibrarea bugetelor locale; 
- luând în considerare raportul compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al 

primarului nr. 402/01.04.2013 precum şi expunerea de  motive nr. 403/01.04.2013 
- avizul favorabil dat de comisia de specialitate a consiliului local, fiind  astfel îndeplinite prevederile 

art.44 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001 republicată cu completarile ulterioare;  
                                                                          

HOTĂRĂŞTE: 
 

                         Art.1   Se aprobă bugetul comunei Apa pe anul 2013 în valoare de  13.694 mii lei, atât 
la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli repartizat astfel: 

     
Cod 
indicator 

                     Sursa de finanţare Nivel 2013      mii lei 

      A.VENITURI  TOTAL 
     Din care:       

                 13.694 

03.02 
03.02.18 

Impozit pe venit 
Impozit pe ven.din transf.propr.imob. 

                        11 
                        11 
 

04.02 
04.02.01 
04.02.04 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 
            Cote defalcate din impozitul pe venit 
            Sume alocate din cote defalcate din 
            impozitul pe venit pentru echilibrarea    
            bugetelor locale     

                      679 
                      100 
  
                      579 

                
07.02 
07.02.01 
07.02.01.01 
07.02.01.02 
07.02.02 
07.02.02.01 

Impozit şi taxe pe proprietate 
Impozit şi taxe pe clădiri  
             Impozit pe clădiri persoane fizice 
             Impozit pe clădiri persoane juridice 
Impozit şi taxe pe teren 
            Impozit pe teren persoane fizice 

                      197 
                        58 
                        30  
                        28 
                      129 
                        32 
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07.02.02.02 
07.02.02.03 
07.02.03 
07.02.50 

            Impozit şi taxe pe teren persoane juridice 
            Impozitul pe terenul din extravilan 
Taxe judiciare de timbru,alte taxe timbru 
Alte impozite şi taxe pe proprietate 

                          4 
                        93 
                          9 
                          1 

11.02 
 
11.02.02 
 
11.02.06 
 

 

Sume defalcate din TVA 
 
     Sume defalcate din TVA pt. finanţarea chelt. 
     descentralizate la nivelul comunelor 
     Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea                 
bugetelor locale 

                   1.565    
 
                   1.186   
   
                      379            
 
 

16.02 
 
16.02.02 
16.02.02.01 
 
16.02.02.02 
16.02.03 
16.02.50 
 
 
30.02 
30.02.05 

Taxa pt.utilizarea bunurilor, autorizare utiliz. 
bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 
Impozit pe mijloacele de transport  
    Impozit pe mijl.de transp.deţinute de pers.fizice 
    Impozit pe mijl.de transp.deţinute de pers.jurid. 
Taxe si tarife pt.eliberare de licente si autoriz. 
Alte taxe pt.desfăşurare de activităţi (autovehicule 
lente) 
 
Venituri din proprietate 
Venituri din concesiuni şi închirieiri 

                        103 
 
                         52 
                         51 
 
                           1 
                         26 
                            
                         25 
 
                         82 
                         82 

33.02 
33.02.50 

Venituri din prestări de servicii si alte activ. 
 Alte venituri din prestări de serv.şi alte activ. 

                           2 
                           2                          

34.02 
34.02.50 

Venituri din taxe administrative 
      Alte venituri din taxe adm.eliberări permise 

                         12 
                         12 
 

35.02 
35.02.01 

Amenzi, penalizări 
      Venituri din amenzi 

                         13 
                         13   
                        

36.02 
36.02.50 

Diverse venituri 
     Alte venituri  

                           3 
                           3 
 

42.02 
42.02.34 
 
45.02 

Subvenţii de la bugetul de stat 
      Subvenţii pt.acordarea ajutorului pt.incălzire 
    
 Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate   

                         40 
                         40             
 
                   10.987 
 

 B. CHELTUIELI TOTAL 
Din care: 

                   13.694 

51.02 
         10 
         20 
         71 

Administraţia publică locală 
       Cheltuieli de personal 
       Cheltuieli materiale 
       Cheltuieli de capital    
 

                       800,40  
                        365 
                        387 
                          48,40                       
 

 
65.02 
          10 
          20 
          59 

Cheltuieli pentru învăţământ 
          Cheltuieli de personal 
          Cheltuieli materiale 
          Burse 

                     1.086,60 
                        919 
                        141 
                          12 
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          71 
           

          Cheltuieli de capital                           14,60 
                            

67.02 
 
67.02.03.02 
         10 
         20 
67.02.03.07 
         56 
67.02.05.01 
         20 
 67.02.03.30 
         59        

Cultură, recreere si religie   
   Din care: 
Biblioteci publice comunale,orăşeneşti,munic. 
           Cheltuieli personal bibliotecă 
           Cheltuieli materiale bibliotecă 
Cămine culturale 
           Programe FEADR 
Sport 
              Susţinerea echipei de fotbal  
 Alte servicii culturale      
              Susţinerea cultelor       

                         190 
 
                           46  
                           15 
                           31 
                           79 
                           79 
                           20 
                           20                
                           45 
                           45 

68.02 
68.02.05.02 
         10 
         51 
68.02.15.01 
         57 
       
 
 
 
68.02.04   
          56  

Asistenţă socială 
Asistenţă socială în caz de invaliditate 
           Cheltuieli personal pt.îngrij.pers.cu handic. 
          Transferuri din bugetele consiliilor locale 
Ajutor social 
         Ajutoare sociale din care: 
           Indemnizaţie handicapat 
           Ajutor înmormântare cf.Leg.416/2001 
           Încălzirea cu lemne 
            
Asistenţă acordată persoanelor vârstnice 
          Programe FEADR 
 

                         624 
                         150 
                         136 
                           14 
                           65 
                            
                           20          
                             5 
                           40 
 
                         409 
                         409 

70.02 
70.02.05.01 
         56 
 
70.02.06 
         10 
         20    
          

Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică 
Alimentare cu apă 
Programe din FEADR 
 
Iluminat public şi gospodărie 
           Cheltuieli personal 
            Chelt.pt.întretinerea şi repar. ilumin. public         

                     3.085 
                     2.930 
                     2.930 
 
                        155 
                          90 
                          65                     

74.02 
74.02.05.01 
         20 
74.02.06 
         56 

Protecţia mediului 
Salubrizare 
           Cheltuieli materiale 
Canalizare 
           Programe FEADR            

                      6.170 
                             2 
                             2 
                      6.168 
                      6.168       

84.02 
         20 
         56 

Transporturi 
           Cheltuieli materiale 
           Programe FEADR           

                      1.695 
                         115 
                      1.580       

87.02 
         20 

Alte acţiuni economice 
           Cheltuieli PSI si alte acţiuni economice 
 

                           43 
                           43  
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                     Art. 2   Se aprobă planul de venituri şi cheltuieli  pentru activităţi autofinanţate pe   anul 
2013, pe fonduri după cum urmează :  
 

CĂMINUL CULTURAL                            mii lei 
C. TOTAL VENITURI 

      Din care: 
- încasări 2013 

 

                               16 
 
                               16                     

D. TOTAL CHELTUIELI 
 Din care: 

- cheltuieli materiale 
 

                               16 
 
                               16 

       TAXA DE  SALUBRIZARE                              
C. TOTAL VENITURI  

Din care: 
- încasări 2013 
 

                               39   
 
                                39  

D. TOTAL CHELTUIELI 
Din care: 

- cheltuieli salubrizare 
 

                                39  
 
                                39  

 
                Art. 3  Se aprobă cheltuirea sumei de 43.500 lei, din excedentul rezultat în urma încheierii 
exerciţiului financiar din data de 31.12.2012 la construirea unui garaj pentru utilaje.   
               Art. 4 Se aprobă cheltuirea sumei de 17.938 lei din excedentul rezultat la autofinanţare   cu 
aceeaşi destinaţie pentru care au fost încasaţi banii. 
               Art. 5 Primarul comunei Apa în calitate de Ordonator principal de credite şi contabila 
primăriei se  încredinţează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

Apa la data de 02.04.2012 
                                                                                                

INI ŢIATOR PROIECT 
PRIMAR 

 
Apan Mihai 

 
 
 

Proiect aviyat pentru legalitate 
Secretar UAT Apa 

Moldovan Vasile 
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ROMÂNIA 
JUD. SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI APA 
Compartiment financiar contabil 
NR. 403/01.04.2013 
 

RAPORT   DE   SPECIALITATE  
              la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local al comunei Apa pe anul 2013 şi a 
programului de investiţii aferent anului 2013. 
             Domnilor consilieri: 
             Bugetul de stat pe anul 2013 a fost aprobat prin Legea Bugetului de stat nr. 5/2013. Cu privire la 
bugetul comunei Apa vă aduc la cunoştinţă că este în sumă de 13.694.000 lei atât la partea de venituri 
cât şi la partea de cheltuieli. 
              Partea de venituri este compusă din : 

- venituri proprii care urmează să fie încasate în anul 2013 conform Hotărârii Consiliului Local ( 
cod 03.02 ;07.02 ;16.02 ; 30.02 ;33.02 ;34.02 ;35.02 ; 36.02) 

- cote defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01) 
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea,diminuate cu gradul 

de necolectare a unor venituri proprii,precum şi celor destinate pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală (cod 04.02.04) 

- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 
destinate finanţării de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore 
(cod 11.02.01) 

- sume defalcate pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate (cod 11.02.02) 
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale diminuate cu 

gradul de necolectare (cod 11.02.06) 
- subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02) 
        La partea de cheltuieli sumele au fost alocate la fiecare capitol în parte după efectuarea unei 
analize a anului precedent şi după necesităţile anului care urmează. La cheltuielile de personal au 
fost prevăzute sumele după legea salarizării; la cheltuielile materiale sumele au fost prevăzute în 
funcţie de cheltuielile din anul precedent; la transferuri sumele au fost stabilite în funcţie de 
cheltuielile care urmează a se efectua copiii instituţionalizaţi la centrele de plasament din judeţ; 
bursele au fost solicitate de către învăţământ; iar la investiţii au fost alocate sumele în funcţie de 
contractele pe care le avem în derulare conform anexei din programul de investiţii pe anul 
2013,investiţiile care urmează a fi efectuate. Astfel alocarea creditelor propuse la fiecare capitol este 
minimă şi totodată necesară nepermiţând nici un fel de risipă. 
         La întocmirea bugetului în cadrul fondurilor de autofinanţare la partea de venituri am estimat 
încasările pe anul 2013. La partea de cheltuieli în cadrul acestor bugete sumele sunt necesare pentru 
întreţinerea Căminelor din Apa şi Someşeni; pentru acoperirea cheltuielilor de salubrizare . 
           Având în vedere că bugetul pe care îl aprobaţi astăzi pentru anul 2013 este necesar în această 
formă, noi vom căuta să-l gospodărim în aşa fel încât în toate domeniile de activitate, activitatea să 
se desfăşoare în bune condiţii. 
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Apa  01.04.2013 
 
 

Consilier contabil 
Guiaş Daniela Cristina 

 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUD. SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI APA 
NR. 402/01.04.2013 
 

EXPUNEREA DE MOTIVE 
          la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului comunei Apa pe anul 2013 şi a programului 
de investiţii aferent anului 2013 
 
Domnilor consilieri: 
    În urma adreselor primite de la Consiliul Judeţean Satu Mare, de la Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Satu Mare precum şi în urma Hotărârii Consiliului Local a impozitelor şi taxelor, vă aduc la 
cunoştinţă că bugetul comunei noastre este de 13.694.000 lei atât la partea de venituri cât şi la cea de 
cheltuieli. 
     Conform adresei 58161/2013 de la D.G.F.P.L. Satu Mare comunei noastre i-au fost repartizate 
următoarele sume astfel: 

- sume pentru finanţarea cheltuielilor descentalizate ( cod 11.02.02) 1.186.000 lei din care: 
872.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal la învăţământ, 47.000 lei pt.plata sumelor 
prevăzute prin hotărâri judecătoreşti pt.personalul din unit.de învăţământ, 122.000 lei pentru 
cheltuielile de personal ai asistenţilor personali şi ai indemnizaţiei de handicapat, 13.000 lei 
pentru ajutorul de încălzire al beneficiarilor Legii 416, 111.000 lei pentru cheltuieli prevăzute la 
art.104 alin.2 lit. b),e) Din Legea educaţiei naţionale 

- cote din impozitul pe venit pentru echilibrare, diminuate cu gradul de necolectare a unor venituri 
proprii (cod 04.02.04) suma de 430.000 lei 

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) suma de 343.000 lei 
       De la Consiliul Judeţean conform adresei 6513/26.03.2013 am primit suma de 185.000 lei astfel: 

- sume alocate din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a 
proiectelor de infrastructură (cod 04.02.04) suma de 149.000 lei 

- sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pt.susţinerea programelor de 
dez.locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală (cod 11.02.06) suma 
de 36.000 lei 
În urma HCL s-au stabilit impozitele şi taxele în sumă de 423.000 lei iar din subvenţii de la 
bugetul de stat (cod 42.02) a fost prevăzută suma de 40.000 lei iar la sume FEN postaderare (cod 
45.02) a fost prevăzută suma de 10.987.000 lei. 

           Repartizarea pe capitole a veniturilor şi cheltuielilor este prevăzută în proiectul de hotărâre cu 
privire la adoptarea bugetului pe anul 2012. 
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