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CONSILIUL LOCAL VADU CRISULUI 
 
 

PROIECT DE HOTARARE 
 
 

Privind  intocmirea  bugetului  local al Comunei Vadu Crisului  
pe anul 2017 

 
 
                         Avand in vedere  - Raportul de specialitate nr. 1.641/24.03.2017, 
privind  intocmirea bugetului  Comunei  Vadu Crisului pe anul 2017, 
                      Tinand   seama  de   prevederile  Legii  bugetului   de  stat  pe  anul   
2017, nr 6/2017,  in conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr. 
273/2006, in baza  Legii nr.215/2001 –Privind administratia publica locala, si a adresei  
nr. BHG_STZ 2.795/2017 si Deciziei nrt. 14/20.03.2017 primite de la A.J.F.P. BIHOR, 
prin care se repartizeaza sume defalcate din TVA ( cod 11.02.02.) si sume alocate din 
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ( cod 
04.02.04)  
                      Vazand votul majoritatii consilierilor locali prezenti ; 
                      Consiliul Local al comunei Vadu Crisului, judetul Bihor,  
 
 

H O T A R A S T E 
 
 

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale bugetul local este documentul prin care sunt prevăzute şi 
aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale.      
Procesul bugetar include aprobarea bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale 
pe componentele sale: 

1. bugetul local al comunei; 
2. bugetul activitatilor autofinantate; 

     

Prin urmare ordonatorii de credite elaborează proiectul bugetului local, care în 
conformitate cu art.19 din Legea nr.273/2006 se aprobă de către consiliile locale. 

Sumele aprobate prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot 
ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar se utilizează pentru finanţarea 
administraţiei publice locale, programelor, proiectelor, activităţilor, acţiunilor, 
obiectivelor şi altele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legislaţia în vigoare. 
Acestea vor fi angajate şi folosite în strictă corelare cu gradul previzionat de încasare a 
veniturilor bugetare. 
    

Art. 2.  Bugetul  local al comunei  Vadu Crisului  pe anul 2017- sectiunea 
functionare  nu este  echilibrata si se stabilesc  venituri in suma  totala de  7.129,98 mii 
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lei, iar cheltuieli  in suma de 6.552,94  mii lei - deficitul de 823,78 mii lei va fi acoperit 
din excedentul anului anterior. 
            Art. 3. Bugetul  local al comunei  Vadu Crisului  pe anul 2017- sectiunea 
dezvoltare  este  echilibrata si se stabilesc venituri  si cheltuieli in  suma totala de 
1.188,00 mii lei.           

Art. 4   Astfel pentru anul 2017,  bugetul local al  comunei Vadu Crisului  va 
avea următoarea structură:  

 
 Veniturile bugetului local-sectiunea functionare în sumă totală de 7.129,98 

mii lei se detaliază pe surse după cum se prezintă în continuare:  
 

VENITURI TOTALE, din care: 7.129,98 

-impozit pe venit 13,00 

-cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1.776,57 

-impozite si taxe pe proprietate 336,08 

- sume defalcate din TVA 4.705,00 

- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 
pe desfasurarea de activitati: 

283,40 

- Alte impozite si taxe fiscale 0,60 

-venituri din proprietate 62,00 

-venituri din prestari servicii si alte activitati 121,00 

-venituri din taxe administrative,eliberari de permise 14,00 

-amenzi, penalitati si confiscari 75,00 

-transferuri catre sectinea dezvoltare  -267,67 

-subventii de la bugetul de stat 11,00 

 
 Veniturile bugetului local-sectiunea dezvoltare în sumă totală de 

1.188,00 mii lei se detaliază pe surse după cum se prezintă în continuare:  
 

VENITURI TOTALE, din care: 1.188,00 

- transferuri din sectiunea functionare 267,67 
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- Venituri din valorificarea unor bunuri 2,40 

-Sume alocate din bugetul AFIR pt sustinerea proiectelor din 
PNDR 2014-2020 

917,93 

 
 Cheltuielile bugetului local-sectiunea functionare în sumă totală de 

7.953,76mii   lei se detaliază pe destinatii,  după cum se prezintă în 
continuare:  

CHELTUIELI TOTALE, din care: 7.953,76 

- autoritati executive 1.217,70 

- alte servicii publice generale 
1. evidenta populatiei ...........................................13,00 
2. fond rezerva la dispozitia  aut. Locale...........     20,00 

33,00 

- ordine publica si siguranta nationala 
1. PSI........................................................... 62,61 
2. paza......................................................... 85,00 

147,61 

- invatamant 3.763,00 

-sanatate 139,52 

-cultura, recreere si religie 
1. sustinerea cultelor.................................................... 50,00  
2. Biblioteca ..................................................................23,50 
3. Sport- cros, tenis, etc..............................................  10,00 
4. Sustinere echipa fotbal comuna............................    30,00 
5. parcuri......................................................................  50,00 
6. vama sarii..................................................................80,00 
7. activitati culturale.......................................................50,00 
8. camine culturale.......................................................387,93          

681,43 

- asigurari si asistenta sociala 738,00 

-locuinta, servicii si dezvoltare publica 
1. apa ......................................................................    468,50 
2. iluminat public ....................................................     150,00 

618,50 

-protectia mediului  75,00 

- transporturi  540,00 
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 Cheltuielile bugetului local-sectiunea dezvoltare în sumă totală de 
1.188,00 mii  lei se detaliază pe surse după cum se prezintă în continuare:  

CHELTUIELI TOTALE, din care: 1.188,00 

• Cofinantare modernizare DC 176 70,00 

• Modernizare remiza PSI 100,00 

• Cofinantare proiect Centru Permanenta-Dispensar Uman 
Vadu Crisului 

18,00 

• Dotari Camin Cultural Vadu Crisului 590,00 

• Amenajare zona turistica Defileul Crisului Repede, teren 
tenis, parcare si zona verde zona dispensar 

210,00 

• Construire capela pe Dealul Lubului 150,00 

• Cofinantare lucrari apa-canal 50,00 

• Sinteza bugetului local al comunei Vadu Crisului pe anul 2017, veniturile pe 
surse si cheltuielile pe capitole si subcapitole de cheltuieli  pe cele doua sectiuni 
functionare si dezvoltare se prezinta in anexa nr. 1, care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

• Programul  de investitii se prezinta in anexa nr. 2, care face parte din prezenta 
hotarare 

 
Art. 5. Pentru anul 2017, conform, bugetul  activitatilor autofinantate ale 

comunei Vadu Crisului propus va avea următoarea structură:  

 Veniturile bugetului activitatilor autofinantate -sectiunea functionare 
în sumă totală de 268,04 mii  lei se detaliază pe surse după cum se prezintă 
în continuare:  

 

VENITURI TOTALE, din care: 268,04 

- alte venturi din proprietate 34,78 

- venituri din prestari servicii 191,00 

-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 13,26 

- Taxe si alte venituri din invatamant 29,00 
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 Cheltuielile bugetului activitatilor autofinantate -sectiunea 
functionare în sumă totală de 423,92 mii  lei se detaliază pe surse după 
cum se prezintă în continuare:  

CHELTUIELI TOTALE, din care: 423,92 

- invatamant 50,00 

- cultura, recreere si religie 82,76 

-  alte cheltuieli in domeniul agriculturii 93,56 

- alte actiuni economice 197,60 

 
  

Bugetul activitatilor autofinantate  ale comunei  Vadu Crisului  pe anul 2017- 
sectiunea functionare  nu este  echilibrata si se stabilesc  venituri in suma  totala de  
268,04 mii lei, iar cheltuieli  in suma de  423,92 mii lei - deficitul de 155,88  mii lei va fi 
acoperit din excedentul  activitatilor din anul anterior. 

Sectiunea dezvoltare nu este prezenta in cadrul bugetului activitatilor 
autofinantate. 

Sinteza bugetului activitatilor autofinantate ale comunei Vadu Crisului pe anul 
2017, veniturile pe surse si cheltuielile pe capitole si subcapitole de cheltuieli  se 
prezinta in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6  Prezenta hotarare se incredinteaza spre ducere la indeplinire primarului 
comunei si se va comunica cu : 

• PRIMAR  
• SECRETAR 
• SEF BIROU FINANCIAR 
• COLEGIUL TEHNIC VADU CRISULUI 
• PREFECTURA JUD. BIHOR 
• DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE                                 

 
INITIATOR PROIECT 

PRIMAR 
COSMA DOREL 


