
   ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA – Primar  

   Nr.334/30.01.2020 

A N U N Ţ 
 

Având în vedere prevederile  al. (2) – (7) ale art. 39 din L.273/2006 din Legea nr. 273 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:  

 “Aprobarea si centralizarea bugetelor locale 
 (2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului 

Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, repartizează pe 
unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat, precum şi transferurile prevăzute la art. 34 alin. (1), în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către 
ordonatorii principali de credite. În acelaşi termen, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, comunică unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunilor acestora, după 
caz, şi o estimare a veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit. 

 (3) Pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 
zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care 
se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale. Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot 
depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia. 

(4) În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor prevăzut la alin. (3), proiectul bugetului local, însoţit de 
raportul ordonatorului principal de credite şi de contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării autorităţilor deliberative, de 
către ordonatorii principali de credite. 

(5) Autorităţile deliberative, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget, 
potrivit alin. (4), se pronunţă asupra contestaţiilor şi adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta a fost votat pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, şi pe anexe. 

 (6) Proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile 
de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 (7) În cazul în care autorităţile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcţiile 
generale ale finanţelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat şi cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autorităţile deliberative. În aceasta situaţie, din bugetele 
locale se pot efectua plăţi numai în limita celorlalte venituri încasate.” 

Luând în considerare și prevederile Legii nr. 5 din 6 ianuarie 2020 a bugetului de stat pe anul 2020 publicată în Monitorul 
official nr. 2 din 6 ianuarie 2020,  

  
 

 supunem atenţiei dumneavoastră:  
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Bănia pe anul 2020 – inițiator Silvestru 
Bălan, primar;    

 
Locuitorii unitatii administrativ-teritoriale pot depune contestatii privind proiectul de buget, în scris, până la data de 

14.01.2020 ora 1600  , la secretarul comunei , la sediul primăriei din comuna Bănia nr.120. 
Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să-şi expună personal sugestiile sau opiniile 

referitoare la proiectele de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică ce se va organiza la sediul Primăriei comunei 
Bănia la o dată ce va fi făcută publică cu cel puţin 3 zile înainte de data dezbaterii și supunerii aprobării proiectului de hotărâre 
de mai sus, în şedinţă a Consiliului Local Bănia.  

        . 
 Data: 30.01.2020 

PRIMAR  
 

Silvestru Bălan 
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ANEXA  
La Hotărârea Consiliului Local al comuneiBănia  
nr. ……din …………………………  

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

BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 
PE ANUL 2020-01-30 

 
-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 2352,00  150,00   2502,00  2502,00  

Venituri curente   (rd.03+17)                        02 2292,00  150,00   2442,00  2442,00 
  

Venituri fiscale  (rd.04+06+09+10+11+16)                        03 2197,00     2197,00  2197,00  
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 

418,00     
418,00 

 
418,00  

Impozitul pe veniturile din transferul 
proprietatilor imobiliare din patrimoniul 07 3,00     3,00   

3,00  
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personal *) 

Cote si sume defalcate din impozitul 
pe venit  08 415,00     415,00  415,00  
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 1519,00     1519,00  1519,00  

Sume defalcate din TVA 12 1434,00     1434,00  1434,00  
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 

85,00 
    85,00 

 
85,00  

Alte impozite si taxe fiscale 16 60,00     60,00  60,00  

Venituri nefiscale                       17 95,00  150,00   245,00  245,00  

Venituri din capital                       18          

Operatiuni financiare 19          

Subvenţii (rd.21+22) 20 60,00     60,00  60,00  

Subvenţii de la bugetul de stat 21 60,00     60,00  60,00  

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 

2352,00 
  150,00   2502,00  2502,00  

Cheltuieli curente   (rd.25 la rd.34)                        24 
2052,00  150,00 

 
 2222,00  

2222,00 
 
  

Cheltuieli de personal                 25 1316,00  40,00   1356,00  1356,00  

Bunuri si servicii                 26 673,00  110,00   783,00  783,00  

Dobanzi 27          

Subventii                                   28          
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Fonduri de rezerva 29          
Transferuri intre unitati ale 

administratiei publice                              30          

Alte transferuri 31 18,00     18,00  18,00  
Proiecte cu finantare din Fonduri 

externe nerambursabile postaderare 32          

Asistenta sociala 33 65,00     65,00  65,00  

Alte cheltuieli 34          

Cheltuieli de capital                      35 280,00     280,00  280,00  

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 1098,00     1098,00  1098,00  
Sectiunea de functionare 44 1098,00                 1098,00  1098,00  
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          
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Sectiunea de functionare 56          
Sectiunea de dezvoltare 57          
Ordine publica si siguranta nationala  58 130,00                   130,00  130,00  
Sectiunea de functionare 59 130,00     130,00  130,00  
Sectiunea de dezvoltare 60          
Invatamant   61 26,00     26,00  26,00  
Sectiunea de functionare 62 26,00     26,00  26,00  
Sectiunea de dezvoltare 63          
Sanatate  64 49,00     49,00  49,00  
Sectiunea de functionare 65 49,00     49,00  49,00  
Sectiunea de dezvoltare 66          
Cultura, recreere si religie  67 120,00     120,00  120,00  
Sectiunea de functionare 68 120,00     120,00  120,00  
Sectiunea de dezvoltare 69                
Asigurari si asistenta sociala       70 389,00     389,00  389,00  
Sectiunea de functionare 71 389,00     389,00  389,00  
Sectiunea de dezvoltare 72          
Locuinte, servicii si dezvoltare publica  73 120,00     120,00  120,00  
Sectiunea de functionare 74 120,00     120,00  120,00  
Sectiunea de dezvoltare 75          
Protectia mediului 76 60,00     60,00  60,00  
Sectiunea de functionare 77 60,00     60,00  60,00  
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   150,00   150,00  150,00  
Sectiunea de functionare 86   150,00   150,00  150,00  
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Sectiunea de dezvoltare 87          
Transporturi  88 360,00     360,00  360,00  
Sectiunea de functionare 89 80,00     80,00  80,00  
Sectiunea de dezvoltare 90 280,00     280,00  280,00  
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 
 
NOTA: Prezenta stuructura de buget nu cuprinde sumele ce urmaza a fi primite de la Consiliul Judetean,si sumele distribuite privind cheltuielile materiale invatamint. 
 
 
 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 
PRIMAR 
Balan Silvestru 
 

 
 


