
 1 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA – Primar  

    Nr. 917 din 20.03.2009 
 
 
 
 
 

A N U N Ţ 
 
 

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică  şi în conformitate cu 
prevederile L.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, supunem atenţiei  
d-voastră următorul proiect de hotărâre, care urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Bănia:  

 
- Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local al comunei Bănia pe anul 2009 - iniţiator 

Albu Alexandru-Vichentie , primar;   
Locuitorii unitatii administrativ-teritoriale pot formula in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 

recomandare privind proiectul de act normativ, sau depune contestatii privind proiectul de buget al comunei 
Bănia pe anul 2009, la sediul Primăriei din comuna Bănia nr. 120, cel mai târziu până la data de 06.04.2009 
ora 1600.  

În conformitate cu prevederile legale, şedinţa consiliului local este publică.  
           Publicat la data de 20.02.2009. 
 
 
 

PRIMAR  
 

Albu Alexandru-Vichentie   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
PRIMAR 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local  

al comunei Bănia pe anul 2009  
 

Primarul comunei Bănia,  
Văzând adresa nr.55/03.03.2009 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Caraş-Severin prin care ni se 

comunică că prin Decizia Directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Caraş-Severin nr. 106/02.03.2009 privind 
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată potrivit L.18/2009 a 
bugetului de stat pe anul 2009 şi a cotelor din impozitul pe venit, potrivit L.273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare comunei Bănia i-a fost repartizată suma de 776 mii lei;  

Văzând adresa nr. 2641/18.03.2009 prin care se comunică că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-
Severin nr. 20 din 18.03.2009 privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20% din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22 % din cotele defalcate 
din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală, pe anul 2009, comunei Bănia i s-a repartizat suma de 250,00 mii lei;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 18 din 26 februarie 2009 a bugetului de stat pe anul 2009 publicată în 
Monitorul Oficial nr. 121 din 27.02.2009;  

În temeiul prevederilor Legii nr. 273 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
Ţinând cont şi de prevederile al. (3) – (7) ale art. 39 din L.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare:  
“Aprobarea si centralizarea bugetelor locale 
    (3) Pe baza veniturilor proprii si a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, in 

termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, definitiveaza 
proiectul bugetului local, care se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul unitatii administrativ-teritoriale. 
Locuitorii unitatii administrativ-teritoriale pot depune contestatii privind proiectul de buget in termen de 15 zile de la data 
publicarii sau afisarii acestuia. 

    (4) In 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor prevazut la alin. (3), proiectul bugetului 
local, insotit de raportul ordonatorului principal de credite si de contestatiile depuse de locuitori, este supus aprobarii 
autoritatilor deliberative, de catre ordonatorii principali de credite. 

    (5) Autoritatile deliberative, in termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de 
buget, potrivit alin. (4), se pronunta asupra contestatiilor si adopta proiectul bugetului local, dupa ce acesta a fost votat 
pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, dupa caz, si pe anexe. 

    (6) Proiectele de buget prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba de autoritatile deliberative in termen de 
maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

    (7) In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevazut la alin. 
(6), directiile generale ale finantelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de catre autoritatile deliberative. 
In aceasta situatie, din bugetele locale se pot efectua plati numai in limita celorlalte venituri incasate ». 

Faţă de aceste prevederi şi având în vedere că L.18/2009 a fost publicată în MO nr. 121/27.02.2009, se impune 
aprobarea în termenul cel mai scurt posibil a bugetului local al comunei Bănia pe anul 2009,  

INIŢIEZ 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Bănia pe anul 2009 cu propunerea de a-l 

aproba în forma în care a fost prezentat, fără modificări.  

 Bănia la 20 martie 2009 

PRIMAR 

Albu Alexandru-Vichentie 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARARE 
 

privind aprobarea bugetului local al comunei Bănia pe anul 2009 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinara;  
Văzând proiectul bugetului local pe anul 2008 propus de primarul comunei Bănia, expunerea de 

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

Văzând adresa  Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Caraş-Severin nr. 55/03.03.2009 prin care ni 
se comunică că prin Decizia Directorului General a Finanţelor Publice Caraş-Severin nr. 106/02.03.2009 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
potrivit L.18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009 şi a cotelor din impozitul pe venit, potrivit Legii  nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;  

Văzând adresa nr. 2641/18.03.2009 prin care se comunică că prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Caraş-Severin nr. 20 din 18.03.2009 privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20% din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22 % din 
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2009, comunei Bănia i s-a repartizat suma de 250,00 
mii lei;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 18 din 26 februarie 2009 a bugetului de stat pe anul 2009 
publicată în Monitorul Oficial nr. 121 din 27.02.2009;  

În temeiul 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, art. 39, art. 58 al.(3)(4) şi art. 71 al.(2) din Legea nr. 273 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

In baza 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 - Se aprobă bugetul local al comunei Bănia  pe anul 2009, şi repartizarea sumei de 2.028,00 
mii lei pe capitolele de venituri şi cheltuieli, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 - Se aprobă bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2009 şi 
repartizarea sumei de 170 mii lei pe capitolele de venituri şi cheltuieli, conform anexei nr. 2  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3 - Se aprobă bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009 
şi  repartizarea sumei de 21,945 mii lei pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexei nr. 3  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 4 - 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.  
    

INIŢIATOR  
Primar  

Albu Alexandru-Vichentie  
        

        Avizat  
          Secretar  
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Anexa nr. 1  
 

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2009 – PROIECT  
Mii lei  

Cod cap. bugetar Denumire indicator Sume total  

A B 1 
 TOTAL VENITURI BUGET LOCAL  2.028,00 
0402 VENITURI DIN COTE SI   SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 445,00 
 
 
 
 

040201-COTE DEFALCATE DIN 
IMPOZIT VENIT 

040204-SUME DEFALCATE DIN 
IMPOZIT VENIT 

78,00 
 

367.00 
 

0702 IMPOZITE SI TAXE PE 
PROPRIETATE 
 

111,00 
 

 070201-IMPOZIT PE CLADIRI 
070202-IMPOZIT PE TEREN 

16,00 
95,00 

 1102-SUME DEFALCATE DIN  TVA 1.290,00 
 110202-CHELTUIELI DESCENTRALIZATE 

110206-ECHILIBRARE  BUGET 
776,00 

 
514,00 

1602 TAXE PE UTILIZARE  BUNURI 50,00 
 16020201-TMT PERS.F. 

16020202-TMT PERS.J. 
40,00 
10.,00 

3002 VENITURI DIN   PROPRIETATE 8,00 
 320205-VENITURI DIN  INCHIRIERI SI  CONCESIUNI 8,00 
3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 4,00 
 340202-TAXE TIMBRU 4,00 
3502 VENITURI DIN AMENZI         PENALITATI SI    CONFISCARI 10,00 
 350201-VENITURI DIN    AMENZI 10,00 
4202 VENITURI DIN   SUBVENTII DE LA   BUGETUL DE STAT 110,00 
 420233-CONSTITUIRE   FAMILIE 

420234-INCALZIRE    LOCUINTA 
420236-TRUSOU 

6,50 
102,00 

1,50 
 TOTAL CHELTUIELI  2028,00 
5102 AUTORITATI   PUBLICE 800,00 
 510210-SALARII    ADMINISTRATIE 

510220-CHELTUIELI   MATERIALE 
510270-CHELTUIELI DE CAPITAL 

380,00 
170,00 
250,00 

5602 TRANSFERURI CU   CARACTER GENERAL 1,00 
 560251-TRANSFERURI  INTRE UNITATI 1,00 
6102 ORDINE PUBLICA 43,00 
 610210-SALARII 

610220-CHELTUIELI    MATERIALE 
33,00 
10,00 

6502 INVATAMANT 661,50 
 -650210-SALARII 

-650220-CHELTUIELI   MATERIALE 
-650259-BURSE 
-650271-INVESTITII 

620,00 
20,00 

1,50 
20,00 

6702 CULTURA, RECREERE   RELIGIE 75,00 
 -670210-SALARII 

-670220-CHELTUIELI     MATERIALE 
35,00 
40,00 

6802 ASIGURARI,ASISTENTA 
          SOCIALA 

275,00 

 -680210-SALARII 
-680257-ASISTENTA   SOCIALA 

140,00 
135,00 
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7002 LOCUINTA,SERVICII   SI DEZV. PUBLICA  (GOSPODARIRE COMUN) 100,00 
 -700220-CHELTUIELI     MATERIALE 

-700271-CHELTUIELI      CAPITAL 
100,00 
   0,00 

 8402-TRANSPORTURI 72,50 
 -840220-CHELTUIELI   MATERIALE 

-840271-CHELTUIELI   CAPITAL 
10,00 
62,50 

 
PRIMAR        Contabil 

Albu Alexandru-Vichentie      Surulescu Dănilă 
 

Anexa nr. 2  
BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2009 – PROIECT  

Mii lei  
Cod cap. bugetar Denumire indicator Sume  

total  
A B 1 
 TOTAL VENITURI  170,00 

3015 VENITURI DIN   PROPRIETATE 162,00 
 301509-VENITURI DIN   UTILIZAREA  PASUNILOR  COMUNALE 162,00 

3315 -VENITURI DIN  PREST. SERVICII 8,00 
 331519-VENITURI DIN    SERBARI 8,00 
 TOTAL CHELTUIELI  170,00 

6715 CULTURA,RECREERE  SI RELIGIE 8,00 
 671520-BUNURI SI   SERVICII 8,00 

8315 AGRICULTURA,  SILVICULTURA SI   VANATOARE 162,00 
 831510-CHELTUIELI   DE PERS.  

831520-BUNURI SI   SERVICII 
831570-CHELTUIELI   DE CAPITAL 

15,00 
19,00 

128,00 
 

PRIMAR        Contabil 
Albu Alexandru-Vichentie      Surulescu Dănilă 

Proiect  
 

BUGETUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009-
proiect 

Mii lei  
Cod cap. bugetar Denumire indicator Sume  total  Din care trim. I 

A B 1 2 
 TOTAL VENITURI  21,945 21,945 

3611 DIVERSE VENITURI 21,945 21,945 
 361111-FONDUL DE RULMENT 21,945 21,945 
 TOTAL CHELTUIELI  21,945 21,945 

5111 AUTORITATI PUBLICE 14,00 14,00 
 511170-CHELTUIELI   DE CAPITAL 14,00 14,00 

7011 LOCUINTE,SERVICII SI  DEZVOLTARI 7,945 7,945 
 701170-CHELTUIELI  DE CAPITAL 7,945 7,945 

 
Notă: Repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute în anexele 1, 2 şi 3 se va face în şedinţa Consiliului Local,  în funcţie de 
repartizarea făcută de D.G.F.P. Caraş-Severin şi Consiliulul Judeţean Caraş-Severin.  
 

PRIMAR        Contabil 
Albu Alexandru-Vichentie      Surulescu Dănilă 

 
 
 



 6 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Primăria comunei   BĂNIA 
- Compartimentul contabil-  

       Nr. 916/20.03.2009 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Referitor la  proiectul de hotărâre privind aprobarea  
Bugetului local al comunei Bănia  pe anul 2009 

 
 
 

Sbsemnatul  Surulescu Dănilă, contabil în aparatul de specialitate al primarului comunei Bănia,  
Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Bănia  pe anul 2009. 
În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare  şi având în vedere prevederile  Legii nr. 273/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare, prin prezentul raport de specialitate apreciez că sunt îndeplinite condiţiile legale 
pentru aprobarea de către Consiliul Local al comunei Bănia a proiectului de mai sus, pe care îl   

 
AVIZEZ FAVORABIL 

 
Prin urmare, propun consiliului a dezbate proiectul de hotărâre şi a-l aproba în forma propusă, 

fără modificări.  
 

 BANIA LA 20.03.2009         
 
 
 

Semnătura  
 

Ec. Surulescu Dănilă 


