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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTARARE  
privind aprobarea bugetului local al comunei Bănia pe anul 2017 

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară;  
Văzând proiectul bugetului local pe anul 2017 propus de primarul comunei Bănia, expunerea de motive, raportul 

compartimentului contabil din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate din cadrul 
consiliului local al comunei Bănia;  

Având în vedere:  
 adresa nr. 1560/21.02.2017 a Direcției Genrale Regionale a Finanțelor Publice – Timișoara, Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin – Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale prin 
care ni se comunică sumele rezultate în urma repartizării pe anii 2017-2020 a sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat aprobate prin Deciziile șefului administrației finanțelor publice a județului Caraș-Severin nr. 
1982/1983/21.02.2017;  

 adresa nr. VI/3977/03.03.2017 a Consiliului județean Caraș-Severin prin care ni se comunica sumele repartizate 
conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 39/03.03.2017 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 
20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea 
cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OUG nr. 2/2015 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și 
copmletăirle ulterioare, a OUG nr. 46/2015 pentru sabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a OG nr. 8/2016 privind unele masuri financiare în vederea finalizării 
proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferentei perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri 
fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2017, pentru susținerea programelor de dezvoltare 
locală și aproiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.  

 Adresa nr. 2022/13.03.2017 a Genrale Regionale a Finanțelor Publice – Timișoara, Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Caraș-Severin – Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale prin care se 
comunică repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată;  

În baza prevederilor Legii nr. 6 din 16 februarie 2017  a bugetului de stat pe anul  și  a  prevederilor  art. 1 al. (2) 
lit. „a”, art. 8 lit. „a” şi lit. „b”,  art. 19 al(1) lit. „a”, art. 7-20, art. 25-26, al.(2)–(6) ale art. 39, art. 71 și art. 761  din Legea nr. 
273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi 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;  

HOTARASTE: 
 Art.1 – (1) Se aprobă bugetul local al unității administrativ-teritoriale comuna Bănia  pe anul 2017, în sumă totală 

de 2372,18 mii lei și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii în sumă totală de 200,00 mii lei, atât la partea 
de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta.  

(2) Suma cuprinsă în bugetul local la vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de 
dezvoltare a bugetului local pe anul 2017, este de 208,00 mii lei, iar suma cuprinsa in bugetul activitatilor autofinantate la 
varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiuniide dezvoltare pe anul 2017 este de 100 mii lei.  

Art. 2 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe site-ul propriu 
www.primariabania.ro  şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  

     
Bănia la 31.03.2017 
Nr. 14 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

Marin Nicolae  
   Contrasemnează 

        Secretar  
   Pavel Marin  
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ANEXA  
La Hotărârea Consiliului Local al comunei  
Bănia nr. 14 din 31.03.2017 

JUDEŢUL:CARAS SEVERIN 
Unitatea administrativ-teritorială:COMUNA BANIA 
Formular:  11 

BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 
PE ANUL 2017 

 
-MII LEI- 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cod                  
rând 

Bugetul             
local  

Bugetul 
instituţiilor 

publice 
finanţate 

din 
venituri 
proprii si 
subventii 

din 
bugetul 

local 

Bugetul 
instituţiilor 

publice 
finanţate 
integral 

din 
venituri 
proprii 

  
  

Bugetul 
împrumut

urilor 
interne si 
externe 
interne 

  
  

Bugetul 
fondurilor 
externe 

nerambur
sabile 

Total 
Transferu

ri între 
bugete**)    
(se scad) 

Total                     
buget          

general 
 
 Mod.buget 

Publicat si  
Buget spre 
aprobare 

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7  

          
  
           

VENITURI  TOTAL  (rd.02+18+19+20+23)             01 2372,18  200,00   2572,18  2572,18  

Venituri curente   (rd.03+17)                        02 2326,18  200,00   2526,18  2526,18  

Venituri fiscale  (rd.04+06+09+10+11+16)                        03 2246,18     2246,18  2246,18  
Impozit pe venit, profit si castiguri din 
capital de la persoane juridice,   din care: 04 

       
  

Impozit pe profit                   05          
Impozit pe venit, profit si castiguri din 
capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08) ,   
din care: 06 

437,00     
437,00 

 
437,00  

Impozitul pe veniturile din transferul 
proprietatilor imobiliare din patrimoniul 
personal *) 07 6,00     6,00 

  
6,00  
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Cote si sume defalcate din impozitul 
pe venit  08 431,00     431,00  431,00  
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 
capital 09          

Impozite şi taxe  pe proprietate 10 200,00     200,00  200,00  
Impozite si taxe pe bunuri si servicii   (rd.12 
la rd.15)                11 1549,48     1549,48  1549,48  

Sume defalcate din TVA 12 1494,48     1494,48  1494,48  
Alte impozite si taxe generale pe 

bunuri  si servicii 13          

Taxe pe servicii specifice 14          
Taxe pe utilizarea bunurilor, 

autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 
desfasurarea de activitati 15 

55,00 
    55,00 

 
55,00  

Alte impozite si taxe fiscale 16 59,70     59,70  59,70  

Venituri nefiscale                       17 80,00  200,00   280,00  280,00  

Venituri din capital                       18          

Operatiuni financiare 19          

Subvenţii (rd.21+22) 20 46,00     46,00  46,00  

Subvenţii de la bugetul de stat 21 46,00     46,00  46,00  

Subvenţii de la alte administratii 22          
Sume primite de la UE  în contul platilor 
efectuate 23          
CHELTUIELI - TOTAL  
(rd.24+35+36+39+40)            23 2372,18  200,00   2572,18  2572,18  

Cheltuieli curente   (rd.25 la rd.34)                        24 2182,18  100,00   2282,18  2282,18 
  

Cheltuieli de personal                 25 1423,48  24,00   1447,48  1447,48  

Bunuri si servicii                 26 582,70  76,00   658,70  658,70  

Dobanzi 27          

Subventii                                   28          

Fonduri de rezerva 29          
Transferuri intre unitati ale 

administratiei publice                              30          
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Alte transferuri 31 18,00     18,00  18,00  
Proiecte cu finantare din Fonduri 

externe nerambursabile postaderare 32          

Asistenta sociala 33 158,00     158,00  158,00  

Alte cheltuieli 34          

Cheltuieli de capital                      35 190,00  100,00   290,00  290,00  

Operatiuni financiare (rd.37+38) 36          

Imprumuturi acordate                   37          
Rambursari de credite externe si 

interne 38          
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 
recuperate în anul curent 39          
Rezerve 40          
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)  1)                                                                
(rd.01-rd.23)    41          
PE CAPITOLE: 42          
Autoritati publice si actiuni externe  43 653,60     653,60  653,60  
Sectiunea de functionare 44 653,60     653,60  653,60  
Sectiunea de dezvoltare 45          
Alte servicii publice generale  46          
Sectiunea de functionare 47          
Sectiunea de dezvoltare 48          
Tranzacţii privind datoria publică şi 
împrumuturi  49          
Sectiunea de functionare 50          
Sectiunea de dezvoltare 51          
Transferuri cu caracter general intre 
diferite nivele ale administratiei        52          
Sectiunea de functionare 53          

Sectiunea de dezvoltare 54          
Aparare     55          
Sectiunea de functionare 56          
Sectiunea de dezvoltare 57          
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Ordine publica si siguranta nationala  58 60,00     60,00  60,00  
Sectiunea de functionare 59 60,00     60,00  60,00  
Sectiunea de dezvoltare 60          
Invatamant   61 592,98     592,98  592,98  
Sectiunea de functionare 62 592,98     592,98  592,98  
Sectiunea de dezvoltare 63          
Sanatate  64 28,00     28,00  28,00  
Sectiunea de functionare 65 28,00     28,00  28,00  
Sectiunea de dezvoltare 66          
Cultura, recreere si religie  67 165,00     165,00  165,00  
Sectiunea de functionare 68 115,00     115,00  115,00  
Sectiunea de dezvoltare 69 50,00     50,00  50,00  
Asigurari si asistenta sociala       70 473,00     473,00  473,00  
Sectiunea de functionare 71 473,00     473,00  473,00  
Sectiunea de dezvoltare 72          
Locuinte, servicii si dezvoltare publica  73 120,00     120,00  120,00  
Sectiunea de functionare 74 100,00     100,00  100,00  
Sectiunea de dezvoltare 75 20,00     20,00  20,00  
Protectia mediului 76 89,60     89,60  89,60  
Sectiunea de functionare 77 89,60     89,60  89,60  
Sectiunea de dezvoltare 78          
Actiuni generale economice, comerciale 
si de munca  79          
Sectiunea de functionare 80          
Sectiunea de dezvoltare 81          
Combustibili si energie  82          
Sectiunea de functionare 83          
Sectiunea de dezvoltare 84          
Agricultura, silvicultura, piscicultura si 
vanatoare   85   200,00   200,00  200,00  
Sectiunea de functionare 86   100,00   100,00  100,00  
Sectiunea de dezvoltare 87   100,00   100,00  100,00  
Transporturi  88 190,00     190,00  190,00  
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Sectiunea de functionare 89 70,00     70,00  70,00  
Sectiunea de dezvoltare 90 120,00     120,00  120,00  
Alte actiuni economice  91          
Sectiunea de functionare 92          
Sectiunea de dezvoltare 93          
               1) deficit finantat din excedentul 
anilor precedenti            

 *) Numai restanţe din anii precedenţi 
**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
  

Marin Nicolae  
 

 
 

Contabil  
Surulescu Dănilă____________ 

Contrasemnează  
Secretar Pavel Marin ________ 

 
 


