ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA – Primar
Nr.928 /20.03.2013

ANUNŢ
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) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului
Bucuresti, precum si consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conditiile legii, repartizeaza pe
unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, in termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, precum si transferurile prevazute la art. 34 alin. (1), in vederea definitivarii proiectelor bugetelor locale de
catre ordonatorii principali de credite. In acelasi termen, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directia
Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, comunica unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunilor
acestora, dupa caz, si o estimare a veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit.
(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 administrativteritoriale 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.”
Luând în considerare și prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Legea
nr. 5 din 21 februarie 2013 a bugetului de stat pe anul 2013 și Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,
supunem atenţiei dumneavoastră:

Proiectul bugetului local al comunei Bănia pe anul 2013 – inițiator Silvestru Bălan, primar;
Persoanele interesate sunt invitate să participe la dezbaterea publică a Proiectului bugetului local al
comunei Bănia pe anul 2013 care va avea loc în data de 03.04.2013 ora 1000 la sala de ședințe a Primăriei din
comuna Bănia nr. 120, judeţul Caraş-Severin.
În conformitate cu prevederile legale și şedinţa consiliului local în care va fi dezbătut proiectul bugetului
pe anul 2013, va fi publică.
.
Data:20.03.2013

PRIMAR
Silvestru Bălan
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EXPUNERE DE MOTIVE
Referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local
al comunei Bănia pe anul 2013
Primarul comunei Bănia,
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr23/05.03.2013 privind repartizarea sumelor pe
unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale și din cota de 18,5% din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din
neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, comunicate cu adresa nr.VI/2509/05.03.2013 a Consiliului Județean
Caraș-Severin;
Având în vedere sumele repartizate comunei Bănia din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale, a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, aprobate prin Deciziile directorului executiv al
Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Caraș-Severin nr. 74/2013 și nr. 75/2013, comunicate cu adresa
nr.202/28.02.2013;
Luând în considerare și prevederile Ordinului comun nr.246 din 22.02.2013 al M.D.R.A.P., și nr. 248 din 21.02.2013
al M.F.P. privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor
administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judete si municipiul Bucuresti și adresa nr.252/20.03.2013 a Direcției Generale
a Finanțelor Publice a județului Caraș-Severin, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, Serviciul Sinteză și
Asistența Elaborării Execuției Bugetelor Locale;
Văzând și adresa nr.251/20.03.2013 a Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Caraș-Severin, Activitatea
de Trezorerie și Contabilitate Publică, Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării Execuției Bugetelor Locale prin care se
comunică sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, la nivelul
comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București aprobate prin Decizia directorului executiv al
Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Caraș-Severin nr. 93/2013;
În baza prevederilor Legii nr. 5 din 21 februarie 2013 bugetului de stat pe anul 2013 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)–(7) ale art. 39, art. 71 al.(2) și art. 761 din Legea nr.
273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

INIŢIEZ
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Bănia pe anul 2013, cu propunerea de a-l aproba
în forma în care a fost prezentat, fără modificări.
Bănia la 20.03.2012
PRIMAR
Silvestru Bălan
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HOTARARE -PROIECT

privind aprobarea bugetului local al
comunei Bănia pe anul 2013
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinara;
Văzând proiectul bugetului local pe anul 2013 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;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr23/05.03.2013 privind repartizarea sumelor pe
unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale și din cota de 18,5% din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din
neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, comunicate cu adresa nr.VI/2509/05.03.2013 a Consiliului Județean
Caraș-Severin;
Având în vedere sumele repartizate comunei Bănia din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale, a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, aprobate prin Deciziile directorului executiv al
Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Caraș-Severin nr. 74/2013 și nr. 75/2013, comunicate cu adresa
nr.202/28.02.2013;
Luând în considerare și prevederile Ordinului comun nr.246 din 22.02.2013 al M.D.R.A.P., și nr. 248 din 21.02.2013
al M.F.P. privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor
administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judete si municipiul Bucuresti și adresa nr.252/20.03.2013 a Direcției Generale
a Finanțelor Publice a județului Caraș-Severin, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, Serviciul Sinteză și
Asistența Elaborării Execuției Bugetelor Locale;
Văzând și adresa nr.251/20.03.2013 a Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Caraș-Severin, Activitatea
de Trezorerie și Contabilitate Publică, Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării Execuției Bugetelor Locale prin care se
comunică sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, la nivelul
comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București aprobate prin Decizia directorului executiv al
Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Caraș-Severin nr. 93/2013;
În baza prevederilor Legii nr. 5 din 21 februarie 2013 bugetului de stat pe anul 2013 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)–(7) ale art. 39, art. 71 al.(2) 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 – Se aprobă bugetul local al unității administrativ-teritoriale comuna Bănia pe anul 2013, în sumă
totală de 1512 mii lei și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii în sumă totală de 80 mii lei, atât la
partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta.
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.

INIȚIATOR
PRIMAR
Silvestru Bălan
Avizat
Secretar
Pavel Marin
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