
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA BRANISCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 13 I2OI5
privind aprobarea bugetului local al Comunei Branisca pe anul2015 si

estimari pentru anii 2016-2018

Consiliul Local al Comunei Branisca, judeful Hunedoara ;
Avdnd in vedere Adresa Administratiei Judetene a Finan{elor Publice a Jude{ului

Hunedoara nr. 154912015 prin care ne sunt comunicate sumele defalcate din taxa pe valoarea
ad[ugatd qi sumele alocate din cotele defalcate de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale, aprobate prin decizia nr.l/2015 a Sefului Administratiei Judetene a Finanlelor
Publice Hunedoara astfel: pentru anut 2015- sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru
finan{area cheltuielilor descentralizate - 636,00 mii lei din care pentru: finanlarea cheltuielilor cu
salariile, sporurile, indemniza{iile gi alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum qi
contribuliile aferente acestora din instituliile de ?nvdfdmdnt preuniversitar de stat,hotarari
judecatoresti -346,00 mii leio cheltuieli prevazute de art.104 din Legea nr.112011- 40,00 mii lei,
finanfarea drepturilor asistenfilor personali ai persoanelor cu handicap grav, sau indemnizafiilor
lunare - 239,00 mii lei gi sume pentru plata ajutorului pentru incdlzirea locuin{ei cu lemne,
cdrbuni gi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social- 11,00 mii lei ; sume alocate
din cotele defalcate 18,5yo din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 80% -
501'00 mii lei, Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 80yo- 654,54 mii tei;
estimari pentru anul 2016- sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru finanfarea
cheftuielilor deseentralizate - 677,00 mii lei din care pentru: finan{area cheltuielilor cu salariile,
sporurile, indemniza{iile gi alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum gi contribufiile
aferente acestora din institu{iile de invd{dmdnt preuniversitar de sta, hotarari judecatorestit -
386'00 mii lei, cheltuieli prevazute de art.l04 din Legea nr.ll2011- 41,00 mii lei, finanfarea
drepturilor asistenlilor personali ai persoanelor cu handicap grav, sau indemnizafiilor lunare -
239'00 mii lei gi sume pentru plata ajutorului pentru incdlzirea locuin{ei cu lemne, cdrbuni qi
combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social- 11,00 mii lei ; sume alocate din cotele
defalcate 18,5oA din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 80% - 501,00 mii lei,
Sume defalcdte din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 80oA- 654,54 mii lei; estimari pentru
anul 2017- sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd, pentru finan{area cheltuielilor
descentralizate - 682,00 mii lei din care pentru: finanfarea cheltuielilor cu salariile, sporurile,
indemnizafiile qi alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum gi contribujiile aferente



acestora din instituliile de inv6{5m6nt preuniversitar de stat, hotarari judecatoresti - 390,00 mii lei,
cheltuieli prevazute de art.l04 din Legea nr.1l20ll- 42,00 mii lei, finanfarea drepturilor
asisten{ilor personali ai persoanelor cu handicap grav, sau indemniza{iilor lunare - 239,00 mii lei
gi sume pentru plata ajutorului pentru ?nc5lzirea locuinfei cu lemne, c[rbuni gi combustibili
petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social- 11,00 mii lei ; sume alocate din cotele defalcate
18,5o din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 80yo - 501,00 mii lei, Sume
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 80yo- 654,54 mii tei; estimari pentru anul
2018- sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru finanfarea cheltuielilor descentralizate
- 743,,00 mii lei din care pentru: finanlarea cheltuielilor cu salaiiile, sporurile, indemniza{iile gi
alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum gi contribuliile aferente acestora din
institufiile de inv[{dmdnt preuniversitar de stat,hotarari judecatoresti - 450,00 mii lei, cheltuieli
prevazute de art.lO4 din Legea nr.ll2011- 43,00 mii lei, finan{area drepturilor asisten{ilor
personali ai persoanelor cu handicap grav, sau indemniza{iilor lunare - 239,00 mii lei gi sume
pentru plata ajutorului pentru incdlzirea locuinfei cu lemne, cirbuni gi combustibili petrolieri,
pentru beneficiarii de ajutor social- 11,00 mii lei ; sume alocate din cotele defalcate f8,5% din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 80% - 501,00 mii lei, Sume defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 80yo- GS4,S4 mii lei;

Luand in considerare necesitatea aplicirii prevederilor Ordonanfei de Urgen{6 a
Guvernului nr. 512003 privind acordarea de ajutoare pentru incdlzirea locuinlei precum qi-a unor
facilitdti popula(iei pentru plata energiei termice, cu modificlrile gi completdrile ulterioare, este
necesar si se cuprindd in buget pe anul 2015 suma de 6,00 mii lei, reprezent6nd subvenfii curente-
ajutor pentru incdlzirea locuinfei cu lemne, cdrbuni gi combustibil petrolier; estimari pentru anul
2016-6,51 mii lei, pentru anul 201 7-7,09 mii lei, pentru anul 201 g- 7,67 mii lei.

Urmare semnarii Contractelor de finantare pentru Proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile, respectiv "Achizitionare utilaj specializat"," infiintare Centru local de
Informare Turistica si Marketingul Serviciilor legate de Turismul Rural in Branisca, judetul
Hunedoara" si "Modemizare Strada Branisca, localitatea Branisca, jud.Hunedoara"

Analizdnd Nota de fundamentare a Primarului Comunei Branisca prin care se
propune aprobarea bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2015 si estimari pentru anii
2016-2018; Raportul compartimentului de resort gi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate a
Consiliului Local Branisca;

Tinand seama de Decizia nr.2l20l5 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Hunedoara-Deva privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent
bugetului general centralizat al unitdlilor administrativ-teritoriale pe anul 2015;

Ca urmare a aplicarii dispozitiilor Hotararii Guvernului nr.84412012 pentru
modificarea si completarea H.G. nrJ232/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a
imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica ;Autostrada
Lugoj-Deva;

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.l8612014,
precum gi al dispoziliilor art. 19-20 din Legea nr. 273DA06 privind finan(ele publice locale, cu
modifi cdri le gi^completdri le ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2,lit. "b", coroborat cu alin 4,lit. "a", ale art.
45, alin.2, lit.'"a", gi ale art. 115, alin. l, lit. "b" din Legea administrafiei publice locale nr.
215/2001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare



HorARAsrE:

Art. 1. Bugetul local al Comunei Branisca pe anul 2015 si estimarile pentru anii
2016-2018, cuprinde resursele financiare la dispozilia comunei pentru finanfarea autoritdlilor gi
serviciilor publice locale, precum gi pentru realizarea unor lucr[ri economice gi social culturale de
interes local.

Art.2. Bugetul local al Comunei Branisca pe anul 2015, se stabileqte la venituri
in sumd de 2.997,65 mii lei iar la cheltuieli, in sumd de 3.276,06 mii lei .

Bugetul propriu al Comunei Branisca pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018
care se aprobd pe cele doui sec{iuni, secfiunea de funcfionare gi respectiv secfiunea de dezvoltare,
detaliat la venituri pe capitole gi subcapitole, iar la cheltuieli pe acliuni, este prevdzut in Anexa
nr. l.

Bugetul propriual Comunei Braniscaaprobatpeanul 20l5si estimarilepeanii 2016-
2018 pe cele doud secfiuni, sec{iunea de funcfionare qi respectiv secfiunea de dezvoltare, detaliat
pe articole de cheltuieli, este prevdzut ?n Anexa nr. 2.

Diferenta dintre veniturile si cheltuielile bugetului local in suma de 278,41 mii lei
reprezinta excedentul anului bugetar 2014,

Art. 3 . Resursele financiare ale bugetului local se constituie din impozitul pe
venit, profit qi cAqtiguri din capital de la persoanele fizice gi juridice stabilite in condiliile legii,
impozite gi taxe pe proprietate, impozite gi taxe pe bunuri qi servicii, alte impozite qi taxe fiscale,
venituri din proprietate, subvenfii de la bugetul de stat. Aceste venituri sunt veniturile secfiunii de
func{ionare. Din acestea vor fi repartizate sectiunii de dezvoltare venituri reprezentdnd transferuri
voluntare, altele decdt subven{iile, reprezentdnd varsaminte din sec{iunea de func{ionare pentru
finan{area secfiunii de dezvoltare a bugetului local.

Art.4. Veniturile bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2015 si estimarile
pentru anii 201 6-2018,se prezintd astfel:

Prevederi
buset 2015

Estimari
2016

Estimari
20tt

Estimari
2018

VENITURI TOTAL: 2.997,65 2.783.45 2.409.26 2.434.73

Din care:

Venituri curente 2.225,63 2.406.64 2.345.84 2.368.86
Venituri din capital 53,00 70,00 56,34 58.20
Sume primite din
Fonduri externe
neram bu rsabile(FEADR)

677,37 300,00



Subventii 41,65 6,51 7,09 7167

Transferuri voluntare.
altele decit subvenfiile

- Vdrsdminte din
secliunea de funcfionare
pentru finan{area sec{iunii
de dezvoltare a busetului
local (cu semnul mirius)

-486,39

Vdrsdminte din sectiunea
de func{ionare

496,39

Din care:
VENITURILE
SECTIUNII DE
FUNCTIONARB
YENITURI TOTAL:

1.745.24

VENITURILE
SECTIUNII DE

1.252,41

DEZVOLTARE

Art.5. Cheltuielile prevdzute in bugetul local pe anul 2015, reprezintd limite
maxime, care nu pot fi depdqite, iar modificarea lor se face in condiliile legii.Acirizilionarea de
bunuri gi servicii se va face in limita creditelor aprobate gi cu respectarea prevederilor legale.

Art. 6 . Structura cheltuielilor busetului local pe anul 2015 si estimarile pe anii
20t6-2018 intl astfelsc preztnta as

Prevederi
trueet 2015

Estimari
2016

Estimari
2017

Estimari
2018

CHELTUIELI-
TOTAL

3.276,06 2.783,45 2.409.26 2.434,73

Cheltuieli de personal 863.00 988,79 1015.26 1098.15
Bunuri si servicii 653,23 662,55 683,83 706,29
Transferuri intre unitati
ale adminstratiei
publice

18,00 18,54 19,14 19,77

Asistenta sociala 18s.00 190.56 196,62 203,14
Alte cheltuieli-burse 26,00 26,79 27.66 28,56
Proiecte cu finantare
din fonduri externe
nerambursabile

1.2t2.82 317,51 18,08 18,67

Cheltuieli de capital 318.01 578,73 448.67 360,15



Art. 7. Cheltuielile pentru capitolul 51.02. AUTORITATI PUBLICE gl
ACTIUNI EXTERNE, subcapitolul 5l .02.01.03 AUTORITATI EXECUTIVE, pentru secfiunea de
funcfionare pe anul 2015 se stabilesc in sumd de 454,,73 mii lei din care, potrivit clasifica{iei
economice la titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod l0 in suml de 291,00 mii tei 9i la tiilul
II BUNURI $l SERVICII, cod 20 in sumd de 163,73 mii tei.

cheltuielile pentru capitotul 51.02. AUTORITAII rUnltCE st ACTIUNI
EXTERNE, subcapitolul 51.02.01.03 AUTORITATI EXECUTIVE, pentru secfiunea de
func{ionare pe anul 20l6 se estimeaza in sumd de 538,66 mii lei din care, potrivit ciasificaliei
economice la titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod l0 in sumd de 370,00 mii lei 9i la titlul
II BUNURI $l SERVICII, cod 20 in sumd de 168.66 mii tei.

cheltuielile pentru capitolul 51.02. AUTORITAII eueltcE gt ACTIUNI
EXTERNE, subcapitolul 51.02.01.03 AUTORITATI EXECUTTVE, pentru secfiunea de
func{ionare pe anul 2017 se estimeaza in sumd de 559,11,00 mii lei din careo potrivit ciasificaliei
economice la titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod l0 in sumd de 385,00 mii lei qi la tiilul
II BUNURI gl SERVICII, cod 20 in sumd de t74.tl mii tei.

cheltuielile pentru capitolut 51.02. AUTORTTATI pUBLICE gt ACTIUNI
EXTERNE, subcapitolul 51.02.01.03 AUToRITATI EXECUTIVE, pentru secfiunea de
funcfionare pe anul 2018 se estimeaza in sumd de 579,78 mii lei din care, potrivit clasificatriei
economice la titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod l0 in sumd de 400,00 mii lei 9i la titlul
II BUNURI $l SERVICII, cod 20 in sumd de l7g.7B mii tei.

Art. 8 . Cheltuielile pentru capitolul 51.02. AUTORITATI PUBLICE gl
ACTIUNI EXTERNE, subcapitolul 51.02.01.03 AUTORITATI EXECUTIVE,, pentru sec[iunea de
dezvoltare, pentru anul 2015 se stabilesc in sumd de 38,00 mii lei potrivit clasificaliei economice
la titlul x ACTIVE NEFINANCIARE, cod 7l conform Anexei nr. 3.

Cheltuielile pentru capitolul 51.02. AUTORITATT eUBLICE gt ACTIUNI
EXTERNE, subcapitolul 51.02.01.03 AUTORITATI EXECUTIVE, pentru sec{iunea de
dezvoltare, pentru anul 2016 se estimeazain suml de 39,14 mii lei potrivit clasificafiei economice
la titlul X ACTIVE NEFINANCIARE, cod 71.

cheltuielile pentru capitolul 51.02. AUToRtTATt puBLtcE $t ACTIUNI
EXTERNE, subcapitolul 51.02.01.03 AUToRTTATI EXECUTIVE, pentru sectiunea de
dezvoltare, pentru anul 2017 se estimeazain sum[ de 40,39 mii lei potrivit clasificaliei economice
la titlul X ACTIVE NEFINANCIARE, cod 71.

Cheltuielile pentru capitolul 51.02. AUTORITATI PUBLICE gt ACTIUNI
EXTERNE, subcapitolul 51.02.01.03 AUTORITATI EXECUTIVE, pentru secliunea de
dezvoltare, pentru anul 2018 se estimeazain sumi de 41,72 mii lei potrivit clasificaliei economice
la titlul X ACTIVE NEFINANCIARE, cod 7l

Art.9. Cheltuielile pentru capitolul oRDtNIt ptJRLICA St SICTJRANTA
NATIOi\iAi,A, pentru sec{iunea de {uncfionare pe anul 2015. se stabilesc in sumd de 31,00 mii
lei, potrivit clasificaliei economice la titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod l0 in sum6 de
26,00 mii lei si.la titlul II BLTNURI $l SERVICII, cod 20 in sumd de 5,00 mii lei .

cheltuielile pentru capitolul oRDINIt ptiBLICA SI SICt.tRANTA
NATIONALA, pentru sec{iunea de firncfionare f}e anul 2016, se estimeaza ?n sumd de 31,93 mii
lei, potrivit clasifica{iei economice la titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod l0 in sumd de
26,78 mii lei si la titlul II BLTNURI $l SERVICII, cod 20 in sum6 de 5,15 mii lei .



cheltuielile pentru capitolul oRDtNE IIIJBLICA sl stGtjttANt"A
NA'f f ONALA, pentru sec{iunea de tunclionare pe anul 201 7, se estimeaza in sumd de 32,95 mii
lei, potrivit clasificaliei economice la titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod 10 in sumd de
27'64 mii lei si la titlul II BLINURI $l SERVICII, cod 20 in sumd de 5,31 mii lei .

cheltuielile pentru capitolul oRDINH ptjBLtcA sl stGtJI{ANl"A
NAI'IONALA, pentru sectiunea de funclionare pentnr a:rul 20lll. se estimeazain sumd de 34,03
mii lei, potrivit clasifica{iei economice la titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod l0 in sumd
de 28'54 mii lei.si la titlul II BUNURI $l SERVICII, cod 20 in sumd de 5,49 mii lei .

_ Art.10. Cheltuielile pentru capitolul 65.02. iNvAIAvANT , pentru sectiunea de
functionare pe anul 2015 se stabilesc ?n sumd de 452,00 mii lei. Acestea se stabilesc potrivit clasificaliei
economice astfel: La titlul titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod 10 in sumS de 346,00 mii lei, la
titlul II BUNURI $l SERVICII, cod 20 in sumd de 80,00 mii lei qi la Tirlul IX ALTE CHELTUIELI,
articolul BURSE, cod 59.01 in sumd de 26,00 mii lei.

cheltuielile pentru capitolul 65.02. iNvAlAvANr , pentru sectiunea de
functionare pe anul 2016 se estimeaza ?n sumd de 495,18 mii lei. Acestea se stabilesc potrivit clasificaliei
economice astfel: La titlul titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod l0 in sum6 de 3g6,00 mii lei, la
titlul II BL|NURI $l SERVICII, cod 20 in sumd de 82,40 mii lei gi la Titlul IX ALTE CHELTUIELI,
articolul BURSE, cod 59.01 in sumd de26,7g mii lei.

cheltuielile penrru capitolul .65.02. iNvAlAHaANr , pentru sectiunea de
functionare pe anul 2017 se estimeaza in sumd de 502,70 mii lei. Acestea se stabilesc potrivit clasificaliei
economice astfel: La titlul titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod l0 in sumd de 390,00 mii lei, la
titlul II BUNURI $l SERVICII, cod 20 in sumd de 85,04 mii lei gi la Titlul IX ALTE CHELTUIELI,
articolul BURSE, cod 59.01 in sumd de27.66 mii lei.

cheftuielile pentru capitolul 65.02. iNvAlAvANr , pentru sectiunea de
functionarepeanul 20l8seestimeazainsumdde566,40mii lei.Acesteasestabilesc potrivitclasificaliei
economice astfel: La titlul titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod 10 in sumd de 450,00 mii lei, la
titlul II BUNURI $l SERVICII, cod 20 in sumd de 87,84 mii lei gi la Titlul IX ALTE CHELTUIELI,
articolul BURSE, cod 59.01 in sumd de 28.56 mii lei.

Art.ll. cheltuielile pentru capitolul 67.02 ]IJLTURA, RECREERE $t RELIGIE
pentru sectiunea de functionare pentru anul 2015 se stabilesc in sum[ de 59,50 mii lei din care
potrivitclasificafiei economiceastfel: Latitlul titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod l0 in
sumd de 15'00 mii lei, qi la TITLUL II BUNURI $l SERVICII, cod 20 in sumd de 44,50 mii tei.

cheltuielife pentru capitolul 67.02 ]IJLTURA, RECREERE gt RELIGIE
pentru sectiunea de functio4are pentru anul20l6 se estimeazain sumd de 50.99 mii lei din care
potrivit clasifica{iei economice astfel: La titlul titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod l0 in
sumd de 15,46 mii lei, qi la TITLUL II BL|NURI gl SERVICII, cod 20 in sumd de 35,54 mii lei.

cheltuielile pentru capitolul 67.02 ]ULTURA, RECREERE gt RELIGIE
pentru sectiunea de functionare pentru anul 2017 se estimeazain sumd de 52,63 mii lei din care
potrivit clasificafiei economice astfel: La titlul titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod l0 in
sumi de 15,95 mii lei, qi la TITLUL II BUNURI $l SERVICII, cod 20 in sumd de 36,68 mii lei.

cheltuielile pentru capitolul 67.02 CULTURA, RECREERE $l RELIGIE
pentru sectiunea de functionare pentru anul 2018 se estimeazain sumd de 54,37 mii lei din care
potrivit clasifica{iei economice astfel: La titlul titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL, cod 10 in
sumd de 16'48 mii lei, 9i la TITLUL II BUNURI $l SERVICII, cod 20 in sumd de 37,8g mii lei.



Art.12 . Cheltuielile pentru capitolul 67.02 OULTURA, RECREERE $I RBLIGIE,
pentru secfiunea de dezvoltare, pentru anul 2015 se stabilesc in sumd de 10,00 mii lei potrivit
clasificafiei economice la titlul X ACTIVE NEFINANCIARE, cod 7l conform Anexei nr. 3.

Cheltuielile pentru capitolul 67.02 OULTURA, RECREERE gI RELIGIE,, pentru
secfiunea de dezvoltare, pentru anul 2016 se estimeaza in sumd de 160,30 mii lei potrivit
clasifica{iei economice la titlul X ACTIVE NEFINANCIARE, cod 71.

Cheltuielile pentru capitolul 67.02 OULTURA, RECREERE $I RELIGIE,, pentru
sec{iunea de de.zvoltare, pentru anul 2017 se estimeaza in sumd de 110,63 mii lei potrivit
clasificafiei economice la titlul X ACTIVE NEFINANCIARE, cod 71.

Cheltuielile pentru capitolul 67.02 0ULTURA, RECREERE $I RELIGIE,, pentru
secfiunea de dezvoltare, pentru anul 2018 se estimeaza in sumd de 10,98 mii lei potrivit
clasifica{iei economice la titlul X ACTIVE NEFINANCIARE. cod 71.

Art.13. Cheltuielile pentru capitolul 68.02. ASIGURARI $l ASTSTENTA SOCIALA
pentru anul 201 5 se stabilesc in sumd de 297,00 mii lei din care: CHELTUIELI DE PERSONAL,
cod l0 in sumd de 95,00 mii lei, ajutorul pentru incalzirea locuinfei cu lemne, cdrbuni gi
combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social 11,00 mii lei, 185,00 mii lei
indemnizatii lunare pentru persoane cu handicap grav, 6,00 mii lei ajutor pentru incdlzirea
locuinfei cu lemne, cirbuni gi combustibil petrolier.

Cheltuielile pentru capitolul 68.02. ASIGURARI gl ASISTENTA SOCtelA
pentru anul 2016 se estimeaza in sumi de 305,92 mii lei din care CHELTUIELI DE
PERSONAL, cod l0 in sumd de 97,85 mii lei, ajutorul pentru incalzirea locuin{ei cu lemne,
cdrbuni qi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social 11,00 mii lei, 190,56 mii lei
indemnizatii lunare pentru persoane cu handicap grav, 6,51 mii lei ajutor pentru incdlzirea
locuin{ei cu lemne, c[rbuni gi combustibil petrolier.

Cheltuielile pentru capitolul 68.02. ASIGURARI $t ASISTENTA soctalA
pentru anul 2017 se estimeaza in sumd de 315,70 mii lei din care CHELTUIELI DE
PERSONAL, cod l0 in sumd de 101,00 mii lei, ajutorul pentru incalzirea locuinfei cu lemne,
cdrbuni gi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social 11,00 mii lei, 196,62 mii lei
indemnizatii lunare pentru persoane cu handicap grav, 7,07 mii lei ajutor pentru incdlzirea
locuin{ei cu lemne, cdrbuni gi combustibil petrolier.

Cheltuielile pentru capitolul 68.02. ASIGURARI gl ASISTENTA SOCtalA
pentru anul 2018 se estirireaza in sum[ de 326,12 mii lei din care CHELTUIELI DE
PERSONAL, cod l0 in sumd de 104,31 mii lei, ajutorul pentru incalzirea locuin{ei cu lemne,
cdrbuni qi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social 11,00 mii lei, 203,14 mii lei
indemnizatii lunare pentru persoane cu handicap grav,7,67 mii lei ajutor pentru incdlzftea
locuin{ei cu lemne, cdrbuni gi combustibil petrolier.



- Art. 14. Cheltuielile pentru capitolul 68.02. ASIGURARJ gI ASISTENTA
SOCIALA pentru secfiunea de dezvoltare, pentru anul 2015 se stabilesc in sumd de 17,00 mii lei
potrivit clasificaliei economice la Titlul VIII.Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile, cod 56 conform Anexei nr. 3.

Cheltuielile pentru capitolul 68.02. ASIGUR{RI $I ASISTENTA socIALA pentru
sec{iunea de dezvoltare, pentru anul 2016 se estimeazain sumd de 17,51 mii lei potrivit
clasificafiei economice la Titlul VIII.Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile, cod 56 conform Anexei nr. 3.

chertuierile pentru capitolul 68.02. AsIGURART $I ASISTENTA
SOCIALA pentru sec{iunea de dezvoltare, pentru anul 2017 se estime azain sumd de 18,08 mii lei
potrivit clasificatriei economice la Titlul VIII.Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile, cod 56 conform Anexei nr. 3.

Cheltuielile pentru capitolul 68.02. ASIGUR;.RI $I ASISTENTA
SOCIALA pentru secliunea de dezvoltare, pentru anul 2018 se estime azain sumd de 18,67 mii lei
potrivit clasificatriei economice la Tittul VIII.Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile, cod 56 conform Anexei nr. 3.

Art. 15. Cheltuielile pentru capitolul 66.02 SANAI'AI-Li, pentru secliunea de
fnnc{icrrrare ce se finan{eazddin bugetul local pe anul 2015, se stabilesc in sumd de 10,00 mii lei,
din care pentru transferuri pentru actiuni de sanatate in sumade 10,00 mii Iei.

cheltuielile pentru capitolul 66.02 sANAI'Al'I:i, pentru secliunea cle
funclicrnare cesefinan{eazddinbugetul local peanul 20l6,seestimeazainsum6de10,30miilei,
din care pentru transferuri pentru actiuni de sanatate in suma de 10,30 mii lei.

cheltuielile pentru capitolul 66.02 SANA"fAl't.1" pentru secliunea cle
tunc{ionare cesefinanfeazddinbugetul local peanul 20lT,seestimeazainsumade10,63miilei,
din care pentru transferuri pentru actiuni de sanatate in suma de 10,63 mii lei.

Cheltuielile pentru capitolul 66.02 SANATATII. prentru seclir-rnear de
func{ionare ce se finanteazd.din bugetul local pe anul 2018, se estimeazain sumdde 10,98 mii lei,
din care pentru transferuri pentru actiuni de sanatate in suma de 10,98 mii lei.

Art.16. Cheltuielile pentru capitolul 70.02 t,OCLJIN.f l:t, SIiRVICII SI
DliZVOl.TARll PlJRl,lCA. pentrl: sectiunea de lunctrionare pe arrul 2015, ce se finan{eazd din
bugetul local, se stabilesc in sumi de 208,00 mii lei. din care: titlul I CHELTUIELI DE
PERSONAL, cod 10 in sirmi de 90,00 mii lei , la tittul II BUNURI $l SERVICII, cod 20 Tn

sumd de 118,00 mii lei;
cheltuielile pentru capitolul 70.02 t.uclitN"rn. SERVICII sl

D|IZVOLTARI: PlJRl,lCA. perrtrLr sectirinea de fu.mctrional'e pe anul 201{r, ce se finan[eazd, din
bugetul local, se estimeaza in sumd de 214,,24 mii lei, din care: titlut I CHELTUIBLI DE
PERSONAL, cod 10 in sumi de 92,70 mii lei , la titlul II BUNURI $l SERVICII, cod 20 in
sumd de 121,54 mii lei;

Cheltuielile pentru capitolul 70.02 I.OCLJINT'n. SnRVICII SI
DEZVOI-TAR.A PiiBLlCA. pentru sectiunea de funclionare pe anul 2017, ce se finan{eaz[ din
bugetul local, se estimeaza in sumd de 221,11 mii lei, din care: titlul I CHELTUIELI DE
PERSONAL, cod 10 in sumi de 95,67 mii lei , la titlul II BUNURI gl SERVICII, cod 20 in
sumd de 125,44 mii lei;



cheltuielile pentru capitolul 70.02 LoctJINl'g, sEttvtcil sl
IIEZVOLTAItE PtJBLICA. pentru sectiunea de l'unclionare pe anul 2{}18, ce se finan{eazd, din
bugetul local, se estimeaza in sumd de 228,40 mii lei, din care: titlul I CHELTUIELI DE
PERSONAL, cod 10 in suml de 98,82 mii lei , la titlul II BUNURI $l SERVICII, cod 20 in
sum5 de 129,58 mii lei.

Art.17. Cheltuielile pentru capitolul 70.02. LoCUINTE,SERVICII SI
DEZVOLTARE PUBLICA, pentru secfiunea de dezvoltare, pentru anul 2015 se stabilesc in sumd
de 243,00 mii lei potrivit clasificaliei economice la Titlul VIII.Proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile, cod 56.04 conform Anexei nr. 3.

cheltuielile pentru capitolul 70.02. LocUINTE,SERVICII SI
DEZVOLTARE PUBLICA, pentru secliunea de dezvoltare, pentru anul 2016 se estimeaza in
sumd de 150,00 mii lei potrivit clasificafiei economice la Titlul VIII.Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile, cod 56.04.

Atrt.lS .Cheltuielile pentru capitolul 74.02 plto'l'EC'l'lA MFIDI[_it-L]l pentru
sec{iuttea de I'unctrionare, ce se finan{eaz[ din bugetul local pe anul 2015, se stabilesc in sumd de
8,00 mii lei, pentru plata contributiei la Fondul de Mediu in suma de 8,00 mii lei.

Cheltuielile pentru capitolul 74.02 il,l()l'b.Ct l lA lvlt-.Dlt,ll-Lll prenrru sectriunea <1e

fLrnc{icrnare" ce se finan\eazd din bugetul local pe anul 2016, se estimeazain sumd de 8,24 mii lei,
pentru plata contributiei la Fondul de Mediu in suma de 8,24 mii lei.

Cheltuielile pentru capitolul 74.02 PItO"fECl"lA MIDIl]l.LJl penrru sc'c{iunea de
fLnc{icrrtare. ce se finan\eazddin bugetul local pe anul 2017, se estimeazain sumd de 8,51 mii lei,

pentru platacontributiei la Fondul de Mediu in sumade 8,5r mii rei.
Cheltuielile pentru capitolul 74.02 PROI-ECT"lA h4EDilJl.L.D pentru sectiunea

cle l'uncfionare, ce se finan{eazd din bugetul local pe anul 2018, se estimeaza in sumd de 8,79 mii
lei, pentru plata contributiei la Fondul de Mediu in suma de 8,79 mii lei.

Art. 19. Cheltuielile pentru capitolul 84.02. TRANSPORTURI, pentru secliunea
de funcfionare pentru anul 2015, se stabilesc in sumd de 242,00 mii lei din care: la titlul II
BUNURI $l SERVICII, cod 20,in sumd de 242,00 mii lei.

chelfuielile pentru capitolul 84.02. TRANSPORTURI, pentru sec{iunea de
funcfionare pentru anul 2016, se estimeazain sumd de 249,2;6 mii lei din care la titlul II BUNURI
$l SERVICII, cod 20,in sumd de 249,26 mii lei.

cheltuielile pentru capitolul 84.02. TRANSpoRTURI, pentru secfiunea de
funclionare pentru anul 2017, se estimeazain sumi de 257,25 mii lei din care la titlul II BUNURI
$l SERVICII, cod 20,in sumd de 257,25 mii lei.

cheltuielile pentru capitolul 84.02. TRANSPORTURI, pentru secliunea de
func{ionare pentru anul 2018, se estimeazain sumd de 265,72 mii tei din care la titlul II BUNURI
$l SERVICII, cbd 20,in sumd de 265,72 mii tei.



Art.20 . Cheltuielile pentru capitolul 84.02. TRANSPORTURI. pentru sec{iunea
de dezvoltare pe anul 2015. sestabilesc in sumd de 270,01 mii teiconform Anexei nr. 3.

de dezvoltare pe anul

de dezvoltare pe anul

de dezvoltare pe anul

Cheltuielile pentru capitolul 84.02. TRANSPORTLJRI, pentru
2016, se estimeaza in sumd de 379,29 mii lei

CheltLrielile pentru capitolul 84.02. TRANSPORTURI, pentru
2017, se estimeaza in sumd de 297,65 mii tei

Cheltuielile pentru capitolul 84.02. TRANSPORTURI, pentru
2018. se estimeaza in sumd de 307.45 mii lei.

seclrunea

sectiunea

sec!iunea

Art.2l. Cheltuielile pentru capitolul 84.02.TRANSPORTURl, pentru secliunea de
dezvoltare, pentru anul 2015 se stabilesc in sumd de 476,82 mii lei potrivit clasificaliei

economice la Titlul Vlll.Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile" cod 56.04
conform Anexei nr. 3.

Cheltuielile pentru capitolul 84.02. TRANSPORTURI, pentru secliunea de
dezvoltare, pentru anr,rl 2016 se estimeaza in sumd de 150,00 mii tei potrivit clasificaliei
economice laTitlul VIII.Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile. cod 56.04.

Art.22. Cheltuielile penrrlr capitolul 87.02. ALTE ACTIUNI ECONOMICE.
subcapitolul 87.02.} -Turism pentru secliunea de dezvoltare, pentru anul 2015 se stabilesc in
sumi de 476,00 mii lei potrivit clasificaliei economice la Titlul Vlll.Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile. cod 56.04 conform Anexei nr. 3.

Art.23. Bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2014 si
estimare pe anul 2015-2017 este prevazut in Anexa nr.4laprezentahotarare.

Art. 24. Anexele l-4fac parte integrantddin prezenta hotdrAre.

Branisca Ia 2015

Presedinte Contrasemneaza,
Secretar,

3)

Cornean

I l: consilieri prezenti:-9:voturi: "pentru

Ghiura EIen

: prin vot liber


