ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN
COMUNA VERMEŞ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE.
privind aprobarea bugetului comunei Vermeş pe anul 2021.
Consiliul local al comunei Vermeş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Văzând referatul de aprobare al 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 :
- contractul de finanțare nr. 3643/04.12.2017, înregistrat la instituția noastră cu nr. 1/1862 din
14.12.2017, încheiat între Comuna Vermeș și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
şi Fondurilor Europene pentru alocarea unei finanțări din bugetul MADRAPFE, în sumă totală de
5.380,76 lei, în vederea realizării obiectivului de investiții "Alimentare cu apă şi canalizare menajeră
localitatea Ersig, comuna Vermeș, județul Caraș-Severin", în baza Ordinului viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 3593/2017 – privind
aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului
Național de Dezvoltare Locală, pentru județul Caraș-Severin, în perioada 2017-2020, cu modificările
ulterioare,
- contractul de finanțare nr. 3621 / 27.12.2018, cod SMIS 118308, încheiat între Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management,
Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, Organismul Intermediar
al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest şi Parteneriatul dintre Parohia Ortodoxă Ersig şi
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vermeş, reprezentat de Unitatea administrativteritorială Comuna Vermeş, în calitate de lider de parteneriat, în sumă totală de 3.853,22 mii lei, în
vederea realizării obiectivului de investiții "Restaurarea patrimoniului cultural din comuna
Vermeş",
- prevederile HCL nr. 66/09.12.2016 – privind aprobarea unui parteneriat în proiectul "Şcoala
pentru toţi - șansa la o viață mai bună", din cadrul Programului "Şcoala pentru toți" – POCU 20142020, contractul de finanțare nr. DGPECU/3253211.05.2018 încheiat în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru proiectul "Şcoala pentru toţi - şansa la o viaţă mai
bună", între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operaţional Capital Uman, şi Asociația de Binefacere PRO VITAM Reşiţa,
- contractul de finanțare nr. 1174/08.05.2019, înregistrat la instituția noastră cu nr. 1/1016 din
07.06.2019, încheiat între Comuna Vermeș şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației
Publice pentru alocarea unei finanţări din bugetul MDRAP în sumă totală de 6.176,26 lei în
vederea realizării obiectivului de investiţii „Extindere alimentare cu apă, colectare şi tratare ape
menajere localitatea Vermeş, comuna Vermeş, judeţul Caraş-Severin”, prin Programul Național de
Dezvoltare Locală, pentru judeţul Caraş-Severin, în perioada 2017-2020,
- Notificarea privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare,
înregistrată cu nr. 92/09.06.2020 pentru obiectivul de investiții "Amenajare parc cu teren de sport
în localitatea Vermeș, județul Caraș-Severin",
Luând în considerare :
1. Decizia nr. 280 /2021, a Şefului Administrației Finanțelor Publice a judeţului Caraș-Severin,
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,

municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, prevăzute la art. 5, alin. (3), lit. b), c), d), e),
g), h), şi i) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, pentru anul 2021 şi estimările pe
anii 2022-2024,
2. Decizia nr. 279/2021 a Șefului Administrației Finanțelor Publice a județului Caraș-Severin,
privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, și
sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul
2021 și estimări anii 2022-2024, precum și o estimare a sumelor din cota defalcată de 65% din
impozitul pe venit ce urmează a fi înacastă în anii 2022-2024,
3. Decizia nr. 378/06.04.2021, a Șefului Administrației Finanțelor Publice a județului CarașSeverin, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor,
municipiilor, sectoarelor și municipiului București, destinate finanțării de bază a unităților de
învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 5, alin. (3), lit. a)
și j) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021,
4. Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 110/07.04.2021 – privind repartizarea pe
unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit,
prevăzută la art. 6, alin. (6) din Legea nr. 15/2021 – a Bugetului de Stat pe anul 2021 fondul la
dispoziția Consiliului Județean, pentru : susținerea programelor de dezvoltare locală, susținerea
programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și cheltuieli de funcționare
pe care unitatea noastră administrativ teritorială nu le poate finanța din veniturile proprii și din
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021,
5. Adresa Administrației Finanțelor Publice a județului Caraș-Severin nr. 2601/31.03.2021 –
privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate prin
Legea Bugetului de Stat nr, 15/2021 pe anul 2021, aprobată de Ministerul Finanțelor Publice,
conform adresei nr. 463280/30.03.2021,
Ţinând seama de repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor repartizate din unele
venituri ale bugetului de stat pe anul 2021, comunei Vermeş s-au repartizat următoarele sume, astfel :
I) Sume alocate din cota defalcată din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
indicator 04.02.01 – în sumă de 126,00 mii lei;
II) Sume alocate din cota defalcată din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
indicator 04.02.04 – în sumă de 221,00 mii lei;
III) Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean, indicator 04.02.05 – în sumă de
200,00 mii lei;
IV) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti prevăzute la art. 5,
alin (3) din Legea nr. 15/2021, indicator 11.02.02 – în sumă de 1.133,00 mii lei, din care :
a) Drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare ale
persoanelor cu handicap grav – în sumă de 1.066,00 mii lei;
b) Finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri
pentru beneficiarii de ajutor social – în sumă de 3,00 mii lei;
d) Plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării
participării în învăţământul preşcolar – în sumă de 2,00 mii lei;
e) Drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă – în sumă
de 62,00 mii lei;
IV) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti destinate finanţării
de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la
art. 104, alin. (2), lit. b) – d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
precum și pentru finanțarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ
preuniversitar de sta conform art. 82 și art. 105 din Legii. nr. 1/2011 cu modificările și
completările ulterioare, indicator 11.02.02 – în sumă de 94,00 mii lei;
V) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, indicator
11.02.06 – în sumă de 1.153,00 mii lei, din care :

Ţinând seama de veniturile proprii din impozite şi taxe locale estimate a fi încasate în anul
2021, s-a structurat un buget echilibrat bazat pe nevoile prioritare din anul 2021, avându-se astfel
în vedere cheltuielile de personal, cheltuielile la toate utilităţile şi serviciile cât şi cheltuielile cu
investiţiile la nivelul U.A.T. Comuna Vermeş.
Având în vedere prevederile art. 39, din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 15/2021 – Legea bugetul de stat pe anul 2021,
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 1/2021 – privind stabilirea impozitelor, taxelor locale şi a
taxelor speciale pentru anul 2021,
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. a) şi art. 139, alin. (3), lit. a) şi ale art. 196, alin. (1),
lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul administrartiv, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. - Se aproba Bugetul Comunei Vermeş pe anul 2021, la suma de 12.784,52 mii lei, conform
Anexei nr. 1, la prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aproba Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare
pentru anul 2021, conform Anexei nr. 2, la prezenta hotărâre.
Art. 3. - Anexele 1 şi 2, la prezenta hotărâre, sunt parte integrantă din aceasta.
Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi
compartimentul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate.
Art. 5. - Prezenta hotărâre intra în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 197 şi art. 198
alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul administrartiv, la :
- Instituţia Prefectului - judeţul Caraş – Severin.
- Primarului comunei Vermeş.
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş – Severin.
- Compartimentului Financiar – Contabil din cadrul aparatului de specialitate.

Inițiator,
Primar, Ion Iacob DAMIAN

Nr. 10 din 13.04.2021

Avizat,
Secretar general al comunei,
Fănică Ion RÎMPU

