
 
 
COMUNA  BIRDA       
CONSILIUL LOCAL                  

 
 

H O T A R A R E A nr. 24 
 

din 30 Martie  2013 
privind  bugetul  local pentru anul 2013 

 
 Consiliul Local al comunei Birda; 
 Luând în dezbatere referatul întocmit de d-l primar, referitor la bugetul local pentru anul 2012; 
 Având în vedere Legea nr. 5/2013, a bugetului de stat pe anul 2013, adresa nr. 
3110/25.03.2013  a Directiei Generale a Finantelor publice Timis, precum si adresa  nr 3488/27.03.2013 
a Consiliului Judetean Timis , prin care au fost comunicate sumele repartizate bugetului local al 
comunei Birda, pentru anul 2013;  
 Luând în calcul sursele de venituri proprii recalculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei; 
 În temeiul prevederilor art.36. alin. (4) lit.a şi art.45 alin. (1)  si  alin.(2) lit. a din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală,republicata 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă proiectul bugetului local pe anul 2013, în următoarea structură : 
 

 
TOTAL VENITURI    =                3.800,00  mii lei 
din care  

-   venituri proprii, din care :    =    1139,00  mii lei  
- impozit pe clădiri     =      475,00  mii lei 
- impozit pe terenuri     =      390,00  mii lei 
- taxe asupra mijloacelor de transport   =      135,00  mii lei 
- alte taxe si tarife de autorizare   =                                   2,00  mii lei 
- alte taxe pe utilizarea bunurilor   =   2,00 mii lei 
- venituri din concesiuni şi închirieri   =        40,00  mii lei 
- venituri din prestari servicii =                                   18,00  mii lei 
- taxe de timbru     =          6,00  mii lei 
- venituri din amenzi şi alte sancţiuni   =        25,00  mii lei 
- alte venituri      =        46,00  mii lei 

               - excedent an precedent  pentru dezvoltare                               =                                400,00  mii lei 
               - impozit pe venit din transf. prop. imobiliare                            =                                   25,00  mii lei 

-  cote defalcate din impozitul pe venit   =      200,00  mii lei  
-  sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrare =    1048,00  mii lei  
-  sume defalcate din TVA , din care :   =                   988,00  mii lei  

- sume def din TVA  pt chelt de pers învăţământ  =      599,00  mii lei 
- sume def din TVA pt plata salarii hot. Judecatoresti =         21,00 mii lei 
- sume def din TVA pt aj social    =           1,00 mii lei 
- sume def din TVA pt chelt de pers asist personali =        39,00  mii lei  
- sume def din TVA pt echil bug local   =      328,00  mii lei  

  
 



TOTAL CHELTUIELI     =                 3.800,00  mii lei  
 din care:  
- autorităţi publice           - cheltuieli de personal =      360,00  mii lei 

                                                                       - cheltuieli materiale =      543,00 mii lei                                             
                                                                       - cheltuieli  de capital =      250,00  mii lei 

Total autorităţi publice    =   1.153,00  mii lei 
 
 

              - alte servicii publice generale          - cheltuieli  materiale        =                                   10,00  mii lei                                             
Total  servicii publice generale                                =                                  10,00  mii lei 

 
 

              - protectie civila si protectie               - chelt. materiale             =                                    20,00  mii lei 
Total protectie civila                                                =                                    20,00  mii lei 
 
 

- învăţământ   - cheltuieli de personal =        561,00  mii lei 
- cheltuieli materiale =           270.00  mii lei 
- burse elevi  =          15,00  mii lei 

Total învăţământ                                      =        846,00  mii lei 
 

- cultură    - cheltuieli de personal     =                       20,00  mii lei 
                 - cheltuieli materiale         =                                   170,00  mii lei 

- cheltuieli  de capital  =         510,00  mii lei 
                             Total cultură      =         700,00  mii lei 
  

- asistenţă socială  - salarii asistenti personali=           25,00  mii lei 
     - ajutor social        =                          45,00  mii lei 
  Total asistenţă socială    =            70,00  mii lei 
 
 - servicii şi dezvoltare publică - cheltuieli materiale =                         90,00  mii lei  

- cheltuieli  de capital =          530,00  mii lei 
  Total servicii şi dezv. publică   =          620,00  mii lei 
 
  
 - transporturi şi comunicatii              -  cheltuieli materiale         =                                      70,00  mii lei 
                                                            - cheltuieli  de capital =          311,00  mii lei 
  Total transporturi şi comunicaţii   =          381,00  mii lei 
 

                                                                  
-  de asemenea, vazand structura indicatorilor bugetului veniturilor proprii si 
subventiilor rezultati din calculatiile facute aplicat pe fiecare capitol al activitatilor 
autofonantate, repectiv apa, salubritate, transport local cu microbuzul, pasuni si 
padure, adica intreaga activitate de gospodarire locala a Comunei Birda, 
propunem urmatorul buget : 

 
TOTAL VENITURI    =                   400,00  mii lei 
din care : 

-   venituri proprii, din care :    =       400,00  mii lei  
- venituri din utilizarea pasunilor comunale  =         40,00  mii lei 
- venituri din prestari servicii si alte activitati  =       320,00  mii lei 
- venituri din valorificarea produselor (lemne)  =         40,00  mii lei 

 
 



 
TOTAL CHELTUIELI     =                     400,00  mii lei 

 din care:  
 
 - protectia mediului                - cheltuieli de personal     =                       35,00  mii lei  

- cheltuieli materiale          =                                 285,00  mii lei 
  Total protectia mediului      =        320,00  mii lei 
 
               - agricultura, silvicultura                - cheltuieli materiale         =                        80,00  mii lei  

 Total   agrcultura,silvicultura                =           80,00  mii lei 
 

 
 

 

             Art. 3. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Birda . 
                 Prezenta hotărâre se comunică: 

                                       - Locuitorilor comunei prin afişare; 
                          - Contabilităţii Primăriei Birda; 
                          - Prefecturii judeţului Timiş  

 
 
 Preşedinte de şedinţă,      Contrasemneaza 
                          Secretar,  

Moisă Daniel Cornel 
 

 


