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HOTĂRÂREA 

nr. 3  din 29 ianuarie 2016 
 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu şi a  listei de investitii pe anul 2016 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 4  din  22 
ianuarie  2016, conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 
30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
consiliilor locale, 
Văzând expunerea de motive nr.233 din 22.01.2016, întocmită de către primarul comunei Rîciu privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2016; 
Avand în vedere: 
-adresa nr. 16613/18.01.2016  a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mureş; 
-raportul nr. 234 din 22.01.2016 al Biroului financiar contabil şi resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Rîciu; 
- art. 8 lit. a), art.19 alin. (1), lit. "a", art.20 alin. (1), lit. "a", art.26, art.39 alin. (3), (4), (5), (6) şi (8), art.45, 
art.46 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale,   
-prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 
-prevederile art. 63, aliniatul (1), litera ,c", aliniatul (4), litera ,b" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 
Vazând raportul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism 
În temeiul prevederilor art. 36, aliniatul (2), litera ,b" raportat Ia aliniatul ( 4), litera ,a"  şi  art. 45, aliniatul 
(2), litera ,a" Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice 
locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2016,  conform anexelor 
........................ care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
LA VENITURI-                              8.874.000 lei 
LA CHELTUIELI                             8.874.000 lei 
Sinteza bugetului local pe anul 2016 pe capitole se prezintă astfel: 



VENITURI TOTAL 
din care: 

COD           8.874.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare                 03.18                           0 
Cote defalcate din impozit pe venit                              04.01               528.000 
Sume alocate de cons judetean pt echilibrare            04.04               993.000 
Impozit pe clădiri                                                              07.01.00               220.000 
Impozit pe teren                                                                07.02.00               480.000 
Taxa pe valoare adaugată                                                11.02.00            1.931.000 
Sume din TVA pentru drumuri                                  11.02.05                 37.000 
Sume din TVA pentru echilibrare                                11.06.00               438.000 
Taxă mijloace transport                                                    16.02.02               174.000 
Alte impozite si taxe                                                          18.50.00               270.000 
Venituri din concesiuni închirieri                                     30.05.00                 40.000 
Venituri din amenzi                                                              35.00.00               100.000 
Străzi principale 42.02            1.900.000 
Subvenţii pentru acordarea ajutoarelor sociale                                                              40.02.34                 40.000 
Utilaje 43.20                           0 
Împădurire             1.723.000 
CHELTUIELI TOTAL 
din care: 

 
            8.874.000 

Autorităţi publice 51.02            1.603.000 
Alte servicii publice generale 54.02.                415.000 
Invăţământ 65.02             1.619.000 
Cultură 67.02                311.000 
Asistenţă socială 68.02                329.000 
Servicii de dezvoltare publică 70.02                425.000 
Protecţia mediului 74.02             1.968.000 
Alte acţiuni generale 80.02                    4.000 
Transporturi şi telecomunicaţi 84.02             2.200.000 
 

Art.2 Se aprobă lista de investiţii a consiliului local conform anexei 1  care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi compartimentul 
contabilitate-impozite şi taxe. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Trezoreriei  Municipiului Tg Mureş; 

 
Primarului Comunei Rîciu, pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  

pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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