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HOTĂRÂREA 
Nr.41  din  31.05.2017 

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 100  din  23 
mai  2017, 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, 
Analizând:  

Expunerea de motive cu nr. 2754 din 31.05.2017 a primarului IOAN VASU cu privire la  rectificarea 
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017; 
Decizia nr.16120 din 31.05.2017 a Administraţiei Judeţene a Fiannţelor Publice Mureş, 
Având în vedere: 
Prevederile Legii  nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 
Prevederile art 19  alin.1 lit."a" din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele 
publice locale,   
Ţinând seama de avizul compartimentului de specialitate al primăriei-contabilitate şi avizul comisiei de 
specialitate a consiliului local; 
În conformitate art 36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit "a", art 115 alin (1) lit. "b" şi art 45 alin.(2)  lit."a" din 
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  rectificarea bugetului local pe anul 2017, după cum urmează: 
LA VENITURI                           
LA CHELTUIELI                   
Sinteza bugetului local pe anul 2017 pe capitole se prezintă astfel: 
 

 
 



 
VENITURI TOTAL 
din care: 

COD                 10.425.000 

Impozit pe venit din transferuri imobiliare 03.18   

Cote defalcate din impozit pe venit  04.01 564.000 

Sume alocate de cons judetean pt echilibrare 04.04                   1.255.000 

Impozit pe clădiri 07.01.00 250.000 

Impozit pe teren 07.02.00 510.000 

Taxe judiciare de timbru 07.03.00   12.000 

Taxa pe valoare adaugată 11.02.00                   2.428.000 

Sume din TVA pentru drumuri 11.02.05   16.000 

Sume din TVA pentru echilibrare 11.06.00 562.000 

Taxă mijloace transport 16.02.02 160.000 

Alte impozite si taxe  18.50.00 320.000 

Venituri din concesiuni închirieri 30.05.00   80.000 

Venituri din amenzi 35.00.00 110.000 

Subventii de la bugetul de stat catre bug. Locale  42.20.00 417.000 

Finantarea PNDL 42.65.00 140.000 

Alte subventi primite de la adm. centrala 43.20.00                   1.723.000 

Subventii ANCPI 43.34.00 135.000 

Programe FADR 48.04.01 886.000 

Programe FADR 48.04.03 884.000 

     

CHELTUIELI TOTAL 
din care: 

 
               10.425.000 

Autorităţi publice  51.02                   1.371.000 

Alte servicii publice generale  54.02 418.000 

Invăţământ  65.02                   1.945.000 

Cultură  67.02                   2.842.000 

Asistenţă socială 68.02 477.000 

Servicii de dezvoltare publică  70.02 620.000 

Protecţia mediului 74.02                   2.148.000 

Alte acţiuni generale  80.02      4.000 

Transporturi şi telecomunicaţi 84.02 627.000 

 
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local  pe anul 2017, conform situaţiei anexate. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi biroul financiar 
contabil şi resurse umane. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Trezoreriei 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. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                   

          Ulieşan Sebastian                                                                                    Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
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