ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN
COMUNA VERMEŞ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
HOTĂRÂRE.
privind aprobarea bugetului comunei Vermeş pe anul 2014.
Consiliul local al comunei Vermeş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Vermeş, iniţiatorul proiectului,
Văzând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi raportul de
specialitate al compartimentului financiar - contabil, din cadrul aparatului de specialitate,
Având în vedere Decizia nr. 9959 / 2013, Decizia nr. 9960 / 2013, respectiv Decizia nr. 709 /
2014 a Şefului Administraţiei Generale a Finanţelor Publice Caraş-Severin, privind repartizarea pe
unităţi administrativ-teritoriale a sumelor repartizate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul
2014, comunei Vermeş s-au repartizat următoarele sume, astfel :
I) sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la comune, oraşe şi
municipii, capitolul 11.02.02. – 564,11 mii lei, din care :
- finanţarea de bază din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din care :
a) Salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi
contribuţiile aferente acestora, suma de 363 mii lei;
b) cheltuieli prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, suma
de 45 mii lei;
- hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, suma de
34 mii lei;
- finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare,
suma de 122,11 mii lei;
II) sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, capitolul 11.02.06. – în sumă de
420 mii lei;
III) sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, capitolul 04.02.04. – 329 mii lei;
IV) cote defalcate din impozitul pe venit, capitolul 04.02.01. – 43 mii lei ;
Avînd în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 239 / 27.12.2013 –
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau
de capital, în ordinea cronologică a vechimii ariratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare
locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2014 şi estimări 2015 2017, Comunei Vermeş s-au repartizat următoarele sume, astfel :
a) sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, în sumă de 40,00 mii lei;
b) cote defalcate din impozitul pe venit, în sumă de 10,00 mii lei;
Având în vedere prevederile art. III, alin. (4) din O.U.G. nr. 63 / 2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13 / 2011, precum şi în baza
Deciziei nr. 97 / 21.01.2014, a şefului de administraţie a finanţelor publice Caraş-Severin, nivelul
maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2014, conform Ordinului comun nr. 64/2014 al
Ministerului dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice respectiv nr. 39/2014 a Ministrului
Finanţelor Publice, aferent bugetului general centralizat al comunei Vermeş pentru anul 2014, este de
943,82 mii lei,

Având în vedere prevederile art. 33, alin. (3), din Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 356 / 2013 – Legea bugetul de stat pe
anul 2014,
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 48 / 2013 – privind stabilirea impozitelor, taxelor locale
şi a taxelor speciale pentru anul 2014,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. a) şi art. 45, alin. (2), lit. a) şi ale art. 115, alin. (1),
lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. - Se aproba Bugetul local al Comunei Vermeş pe anul 2014, la suma de 2.743,61 mii lei,
conform Anexei nr. 1, la prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aproba preluarea evidenţierii sumelor din Bugetul instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din veniturii proprii al Comunei Vermeş de către Bugetul local al Comunei Vermeş
pe anul 2014.
Art. 3. - Se aproba Programul de investiţii pe anul 2014, cu finanţare parţială sau integrală de la
bugetul local sau alte surse al Comunei Vermeş, conform Anexei nr. 2, la prezenta hotărâre.
Art. 4. - Anexele 1 şi 2, la prezenta hotărâre, sunt parte integrantă din aceasta.
Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi
compartimentul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate.
Art. 6. - Prezenta hotărâre intra în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2)
şi art. 49 alin. (1) şi ale art. 115, alin. (3) şi (5) din Legea nr. 215 / 2001 – privind administraţia publica
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la :
-Instituţia Prefectului - judeţul Caraş – Severin.
-Primarului comunei Vermeş.
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş – Severin.
-Compartimentului Financiar – Contabil din cadrul aparatului de specialitate.
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