
 1 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 
 

HOTARARE  
 

privind aprobarea funcționării pe sursa E a activităților autofinanțate 
 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţa ordinară; 
Văzând Referatul nr. 89 din 16.01.20145 al compartimentului contabil porin care se propune constituirea sursei E din 

venituri proprii și repartizarea sumei de 66114,01 lei sold al veniturilor autofinanțate la finele anului 2014, expunerea de 
motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  financiar contabil şi raportul comisiei de specialitate din 
cadrul consiliului local al comunei Bănia;  

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 720/2014  pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor 
interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor 
privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a 
acestora  și pct. I.2, c,  ,,c1 21 = "Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică locală" - codul contului 
contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului; E = codul sursei de finanţare - "Activităţi finanţate integral din venituri 
proprii" din Anexa la OMF  nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare.  

Având în vedere și prevederile art. 71 al.(1) și al.(4) și următoarele din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  

In temeiul prevederilor art. 27, art. 36 al. (2) lit.,,b”, al.(4) lit. „a”; art. 45 al.(2) lit. „a”;  art. 63 al.(1) lit. „c” şi al.(4) lit. „b”; 
şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1  –  Se aprobă  funcționarea pe sursa E a veniturilor  din proprietate – venituri din utilizarea pășunilor.  
Art. 2 – (1) Soldul veniturilor autofinanțate la finele anului 2014 în sumă de 66114,01 lei se repartizează astfel:  

a. 50000 lei pentru secțiunea de funcționare ;  
b. 16114,01 lei pentru secțiunea de dezvoltare;  

(2) Sumele prevăzute la al.(1) vor fi prevăzute în mod corespunzător în bugetul local pe anul 2015.  
Art. 3 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe pagina proprie de 

Internet www.primariabania.ro  şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 

Țîncu Ioan 
         

Contrasemnează 
      Secretar  

        Pavel Marin  
 


