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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA LIVEZENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                      
 
 
                                                        
                                    H O T Ă R Â R E A    Nr. 4 
                                   din 1 februarie 2016 
                                              
privind adoptarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Comunei Livezeni pe anul 2016 
 
 
        Consiliul Local Livezeni,întrunit în şedinţă  ordinară, 
 
        Văzând Raportul la proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului Comunei 
Livezeni pe anul 2016,  
        Ţinând seama de prevederile Legii nr.254/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative,republicată,cu modificările şi completările ulterioare, 
        Potrivit prevederilor Legii nr.339/2015,privind bugetul de stat pe anul 2016, 
        Conform  prevederilor  art.2 alin.(2) din Ordinului 2004/2013 , 
        Luând în considerare Decizia  DGF Mureş  nr.1237/12.01.2016 , Decizia nr. 
591886/31.12.2015  Decizia  nr.591712/28.12.2015,  
         Văzând  H.C.J.Mures nr.173/29.12.2015 privind alocarea  unor sume  pentru 
echilibrarea bugetului local , 
          În conformitate cu articolele nr.19 alin.(1) şi 58  din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare, 
         În temeiul  dispoziţiilor art.36 alin.(1) ,pct.4 lit.a), art.45 alin (2) lit.a)  şi art.115 
alin.(1) lit.b)din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 
                                                         h o t ă r ă ş t e : 
 
         Art.1. Se  aprobă bugetul local pe anul 2016, la venituri în suma de 4.225.000 lei şi 
la cheltuieli în suma de  5.579.000 lei, pe Secţiune de funcţionare şi Secţiune de 
dezvoltare,conform anexelor parte integrantă a prezentei hotărâri.   
 
       Art.2.Se aprobă sursele de finanţare ale activităţilor din subordinea consiliului 
local, estimate pentru anul 2016 ,  constituite din: 
                                                                                                    lei 
Ven.din impozite si taxe locale 1148000 

 

 



 2

Cote defalcate din impozitul pe venit                      04.02.01 1043000 
Sume alocate de cons.jud.Mures ptr.ech.bug.loc    04.02.04 415.000 
Sume defalcate din TVA ptr.finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor                       11.02.02 

1383.000 

Subventii pentru incalzire                                        420234  20.000 
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                       
11.02.06 

183000 

Sume defalcate din TVA pentru drumuri                11.02.05 18000 
 

Subventii pentru PNDL 15000 
TOTAL VENITURI 4225000 
 
 
   Art.3. Se aprobă   cheltuielile pe activitati  defalcate, astfel: 
 
 CAP.51.02.-Autoritati publice locale:  1.093.000 lei 
                   a).chelt.de personal val.totala de 584.000 lei . 
                   b).chelt.de materiale si servicii..   437.000 lei(30000 lei eval.patr.comunei)  
                   c).chelt de capital...72.000 lei din care: 
                        Autoturism 4x4 70000 
                        Sf pt brans.apa 2000                                                                                                         
CAP.54.02.50-Alte servicii publice(paza)  123.000 lei 
                     a)chelt materiale.....................90.000 
                     b)chelt de capital....................33.000 lei Sistem camere supraveghere 
 CAP.65.02.-Invatamant  1.548.000 lei 
                    a).chelt.de personal …….  1,019.000 lei  
                    b).chelt.de materiale si serv… 250.000 lei  
                    c) cheltuieli cu burse..21.000 lei  
                    chelt de capital 258000 lei- Lucrari Sc Sinisor 230000 
                            Sf pt brans apa 8000 
                            Sf pt brans gaz sinisor 10000 
                            Pt amenaj curte Sc Livezeni 10000 

                      
  CAP.61.02.Protectie contra incendiilor   35000 lei               
                      a)chelt.materiale....................20.000 lei 
                       b finant.neranburs.Asociatia voluntarilor 15000 lei 
  CAP.67.02.–Cultura sport…327.000 lei 
                    a) chelt de personal……………………45000 lei   
                    b) chelt.materiale  ……………………180000 lei -  Sala de sport 75000 lei, camine cult.
                       cam.culturale,19000, intret.zone verzi 21000,)  10000lei achiz. bănci cam cult   
                       Ivanesti  ,  achiz.echipamente pentru echipa de fotbal 20000 lei                            
                    c)  -Organizarea Zilelor comunei 35.000 lei,  
                    d) sustinerea cultelor……………………40.000 lei 
                     
                  - chelt de capital 62.000 lei, din care: 
                           Sf pt brans.apă  cămine cult. 9000 lei 
                           Consult proiect cămine cult. 53000 lei 
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    CAP.68.02.-Asistenta socială  346.000 lei 
a) cheltuieli de personal……..120.000 lei     
b) ajutoare sociale  212.000 lei 
din  care: -16.000 lei ajutor social(aj.incalzire beneficiari l.416/2001) 
                -20.000 lei ajutor de incalzire cu lemne 
                -174.000 lei indemn.ingrijire pers cu handicap 
                 -2000 lei aj de urgenta 
c) alte chelt mat.14000 lei –bilete gratuite pensionari 

    CAP.70.02.-Locuinte,servicii de dezvoltare publica 565.000 lei 
                       (a)-chelt.material.. 402.000 lei  din care: 
                            -intretinerea si functionarea Sistem de alim apa 136000 lei 
                            -amenajari hidrotehnice ,decolmatari 50000 lei 
                           - en.el il pb,materile pentrui luminat publ   184000 lei,din care: 
                             20000 lei stalp il pb. 
                            - chelt.materiale gosp com 32000 lei -din care placute stradale 
                              5000 lei, achiz aviziere 8000 lei, 19000 servicii si mat de funct.gosp  
                              comunală 
                         (b)-chelt de capital-.163000 lei din care:   
                              -SF Extindere retea de alimentare cu apă 95000 lei 
                              -lucrări Ext rețea alim apa 15000 lei 
                              -subtraversari drum asfaltat cu conducta de apa 28000 lei 
                              -Documentatie obtinere aviz de funct Sistem alimentare cu apa  
                               9000 lei    
                              -SF coexistenta SF ptr.extind.retelei el.inclusiv post de transorm. 
                               zona paraului Saivar5000 lei 
                              -SF ptr.extind.retelei el.inclusiv post de transform.str.Subpădure 
                               5000 lei 
                              - SF coexistenta str.Paraului Livezeni 6000 lei 
  
      CAP.74.02.Protectia mediului   10.000 lei 
                               (a) chelt.mat……….10.000 lei bunuri si servicii cu 
salubrizarea  
                                    localitatilor                                 
                               (b) chelt de capital….lei  Actualizare si Extindere  
                                              SF.canalizare 
       CAP.80.02.Situatii de urgenta..110.000 lei 
                                 (a) chelt material- 95.000 lei(dezapezire, sit urg.inundatii) 
                                 (b) chelt de capital…15000 lei -Proiect de prevenire  
inundatii 
       CAP.83.02.Agricultura(silvicultura)…22000 lei 
                                   (a) chelt material…22000 lei( paza padurilor comunale) 
 
        CAP.84.02.-Transporturi..1.440.000 lei 
                            (a)- cheltuieli materiale 203.000 lei  
                                        -reparatii curente strazi .....160000 
                                         -reparatii curente drum comun .....18000 
                                        -materiale de funct..............25000 
                           (b)-cheltuieli de capital ....1.197.000lei din care 
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                        -Reabilitare si modernizare drumuri comuna Livezeni  1060000 lei    
                       -Construire trotuare 45000 lei  
                        -SF+PT construire trotuare 10000 lei 
                        -Expertiză poduri 10000 lei 
                        -SF PT intersecții stații de autobuz 10000 lei 
                             -consultanță dep.proiect PNDR 62000 lei 
         Art.4.Se aprobă Sectiunea de funcţionare a bugetului local atât in partea de venituri 
cât si în partea de cheltuieli in suma de 3.779.000 lei 
 
        Art.5.Se aprobă Sectiunea de dezvoltare a bugetului local in partea de venituri suma 
de 526.000 lei iar în partea de cheltuieli in suma de  1.800.000 lei 
     
        Art.6.Se  aprobă finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare în suma de 1.354.000 
lei   din excedentul anilor precedenţi. 
        Art.7. Se  aprobă Lista de investitii in valoare de  1.800.000 lei 
 
        Art.8.Se  aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi in valoare de 
300.000  lei pentru acoperirea unor goluri de casă a Sectiunii de Functionare, 
provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul curent. 
 
        Art.9. Se aprobă  reorganizarea  activitatii UAT Livezeni, prin trecerea in bugetul 
local al activitatilor din Bugetul finanţat din venituri proprii,  atat partea de venituri cat si 
partea de cheltuieli  
      Art.10.Se modifica  Fisa entitatii publice  prin reorganizare şi va opera pe un singur 
sector bugetar.  
      Art.11.Răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri,dl.Tătar 
Vasile- primarul comunei Livezeni şi compartimentul contabilitate. 
 
        Art.12.Prezenta hotărâre se comunică: 
 
     - Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş 
     - Primarului comunei Livezeni 
     - Compartiiment contabilitate 
     - DGFP Mureş 
     - Afişare spre cunoştinţă publică 
 
 
 
 
 
    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează, 
            Gherman Corina                                                                       secretar 
                                                                                                    Hangan Aurelia 
                                                                              
 
 
 
 


