
ROMANIA
JUDETUL MURES
PRIMARIA COMUNEI TAURENI
NR. 163 t22.01.2020

REFERAT DE APROBARE
cu privire la aprobarea proiectului bugetului general a! unitatii
administrativ- teritoriale a Gomunei Taureni pe anul 2020

Legea nr.5_2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 stabileste resursele
impozabile la dispozitia statului si reparlizare acestora in vederea realizarii
obiectivelor de dezvoltare economica si sociala a tarii precum si pentru
functionarea autoritatilor publice locale. Comuna Taureni in baza Legii
nr.21512001 privind administratia publicd local6, a Legii nr.27312006 privind
finanfele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare ,a Legii
nr.512020 -legea bugetului de stat pe anul 2020, a legilor speciale gi a altor acte
normative, ludnd in considerare resursele financiare puse la dispozitie, sau
definit obiectivele generale de actiune care vizeazd:

-administrarea gi buna gestiune a bunurilor gi fondurilor public'6 comunale.

-structurarea cheltuielilor bugetare in raport cu priorit5lile formulate, echilibrul
bugetar, alocarea s,i utilizarea eficientd a fondurilor publice

Potrivit Legii nr.27312006 privind finanfele publice locale, autoritSliile locale
au obligalia sd aprobe bugetele locale, pe doud secliuni: seclunea de
funclionare, respective sec{iunea de dezvoltare (cheltuielile de capital), cu
venituri gi cheltuieli stabilite pentru fiecare secfiune.Seclinea de funcfionare este
partea de bazd, obligatorie, a bugetelor care cuprinde veniturile necesare
finanfdrii cheltuielilor curente.

Secliuneade dezvoltare este partea complementard a bugetelor care cuprinde
veniturile gi cheltuielile de capital aferente dezvoltdrii comui-tei.Bugetul poate fi
aprobat cu deficit la secfiunea de dezvoltare, deficit care trebuie acoperit din
excedentul anilor precedenli. Veniturile gi cheltuielile sunt grupate in structura de
buget pebaza clasificaliei bugetare aprobate de Ministerul Finalelor Publice,

Prin prezentul raport informam Consiliul Local ca prin decizia nr.617 din
13 ianuarie 2020 primita de la Administratia judeteana a Finantelor Publice
Mures s-a repartizat pe unitati administrative-teritoriale sume pentru taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si sume din cota de 85%
din cata de 14o/ocomune ,extimate se incasa in anul 2020defalcate astfel :

- cod 21A040204 - 427.0001ei
- cod21A040201- 182.000 lei
- cod 21A110600- 891 .000 lei



Conform deciziei nr. 842115.01.2020 s-a aprobat repatrizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor ,cod 2'1A110200 suma de 217000 lei
defalcata astfel: r,

- sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantare stimulentelor
educationale acordate copiilor provenind din familii defavorizate in scopul
stimularii participarii la invatamantul prescolar - 5000 lei

- sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea drepturilor
asistentilor personali - 205000 lei

- sume pentru finantarea ajutorului de incalzire lemna,combustibili
petrolieri,pentru beneficiarii de ajutor social - 70001ei,

Conform adresei Consiliului Judetean Mures nr.1536121.01.2020 a fost
transmisa Hotararea Consiliului Judetean Mures nr.3120.01.2020 prin care au
fost repartizate sume la dispozitia Consiliului Judetean Mures cod.040205,suma
de - 170.000 lei
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor" privind drumurile

comunale cod.11.02.05-suma de 16.000 lei.
Veniturile proprii propuse a fi incasate reprezinta suma de - 328.000 lei

Subventii primite de la alte administratii pentru ajutor incalzire locuinte cu

lemne ,carbuni si combustibili petrolieri suma de 3.000 lei.
Comuna Taureni are semnat contract de finantare nerambursabila cu

Ministerul Fondurilor Europene ,unde Comuna Taureni este partener 1 in proiect
si. Scoala Gimnaziala Comuna Taureni partener 2.Pentru anul2020 urmeaza sa
primim urmatoarele sume la venituri :

-21A480201 -989 .000 lei- pentru Primaria Taureni

-21A480201- 830.000 lei-pentru Scoala Gimnaziala Gcmuna Taureni.

Mai avem demarate contracte prin P.N.D.L. pentru ,,Modernizare drumuri
comunale in comuna Taureni si Construire Sediu Administrativ Primarie in

comuna Taureni ,suma va fi virata in contul :

-21 A420265- 1 0. 520. 000lei

Total venituri - 14.573.000 lei

Partea de cheltuieli se compune din:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Administratia publica (cap.51.O2l - s-a repartizat suma
care suma de 860.000 lei pentru cheltuieli de personal si
pentru bunuri si servicii.

de 1.050.000 lei din
suma de 190.000 lei

Alte servicii poblice generale(cap.54.02)- suma de 7.000
servicii.

lei pentru bunuri si



lnvatamant ( cap.65.021 - 50.000 lei pentru bunuri , servicii si alte cheltuieli de
la bugetul local,
Invatamant ( cap.65.02)- suma de 5000 lei la titlu 57.02 reprezentand tichete
sociale.
Protectie civila si protectie contra incendiilor(cap.6l.02)- propunem a aproba
suma de 66.000 lei din care 56.000 pentru cheltuieli de personal si suma de
10.000 lei pentru bunuri si servicii.
Alte cheltuieli in domeniul ordinei publice si sigurantei nationale(cap.61.02)
-propunem a aproba suma de 82.000 lei din care 55.000 pentru cheltuieli de
personal, suma de 12.000 lei pentru norma de hrana si suma de 15.000 lei

pentru bunuri si servicii
Cultura,recreere si religie (cap.67.02) - la biblioteca propunem a aproba suma
de 3.000 lei pentru bunuri si servicii,intretinere curenta
Camin Cultural (cap.67.02)- propunem a aproba suma de 7.000 lei pentru
cheltuieli cu bunuri si servicii ,intretinere curenta.
Servicii recreative si sportive(cap.67.02) - sport ,propunem a aproba suma de
25.0001ei pentru sustinerea Clubului sportiv ,, H.C. ARSENAL TAURENI".
Cultura,recreere si religie (cap.67.02)- propunem a aproba suma de 20.000 lei
pentru reparatii curente la ,,Monumentul Eroilor"
Cultura,recreere si religie (cap.67.02(- suma de 30.000 lei pentru,, Festivalul
Pestelui" editia a-ll-a. &

Asistenta sociala (cap.68.02)- s-a repartizat suma de 355.0001ei care se
reparfizeaza'.

- pentru salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav s-a
repartizat suma de - 230.000 lei.

- pentru indemnizatiile persoanelor cu handicap de titlu 57.02 suma
1 15.000 lei.

- pentru ajutor incalzire locuinta cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri
titlu 57.02 -suma de 10000 lei.

Servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape(cap.70.02) - propunem
a aproba suma de 95.000 lei care a fost repartizata astfel:

- suma de 30.000 lei -iluminatul public,bunuri si servicii r
- suma de 15.000 lei - alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale ,bunuri

si servicii .

- suma de 50.000 - alimentare cu apa, bunuri si servicii.

Protectia mediului(cap.74.02 )- propunem a aproba suma de 95.000 lei

reparlizata astfel:
- suma de 45.000 lei ,colectare,transport gunoi menajer si

depozitare(salubrizare), bunuri si servicii,si pentru plata contributilei datorate.
- suma de 40.000 lei pentru canalizarea si tratarea apelor reziduale

Transporturi,drumuri si poduri (cap.84.02)- propunem a aproba suma de

36.000 lei bunuri si servicii- reparatii curente, bunuri si serviciio

Total cheltuieli sectiunea de functionare-l.936.000 lei



SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
d!

Transporturi,drumuri si poduri (cap.84.02)- suma de 7.113.000 lei pentru
investitia demarata prin P.N.D.R.,,Modernizare drumuri comunale in comuna
Taureni,judetul Mures,din care 100.000 lei cofinantare de la bugetul local.

Administratia publica (cap.51.02) - suma de 3.622.000 lei pentru investitia
demarata prin P.N.D.R. ,,Construire sediu administrativ primarie in comuna
Taureni,judetul Mures",din care I 150000 cofinantare de la bugetul local.

Servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape(cap.70.02) - propunem

a aproba Suma de 27.000 lei ,necesari pentru investitia,,Forare puturi apa"

lnvatamant ( cap.65.021 - subcapitol 650250- titlu 58 -suma de 847.000 lei,din

care cofinantare de la bugetul local 17.000 lei
Asigurari si asistenta asistenta sociala(cap.68.02)"-subcapitol 68.02.50tit1u
58 -suma de 1.009.0001ei,din care cofinantare de la bugetul local 20.000 lei

Cultura,recreere si religie (cap.67.02)- suma de 14000 lei pentru amenajare
parcari la capela mortuala .

Asigurari si asistenta asistenta sociala(cap.68.02)"-subcapitol
68.02.50,suma de 15.000 lei pentru intocmire documentatie si depunere proiect

in cadeu POR 2014-2020,,CENTRE COMUNITARE INTEGRATE,,

Total cheltuieli sectiunea de dezvoltare - 12.647.000lei din care

cofinantare de la bugetul local 308.000 lei. 
+

Propunem utilizarea sumei de 218.000 lei din excedentul anului precedent la

sectiunea de dezvoltare pentru urmatoarele investitii astfel:
lnvatamant ( cap.65.02) - subcapitol 650250- titlu 58 -suma de 10.000 lei,pentru
proiectu POCU
Asigurari si asistenta asistenta sociala(cap.68.02)"-subcapitol 68.02.50tit1u
58 -suma de 85.0001ei- pentru proiectu POCU
Aceste sume au ramasa neutilizata din anul 20'19 si repartizata cu aceiasi

destinatie in acest an.

Mediu(ca p.74.021-suma de 60.000 lei pentru proiectul "Controlul integrat al

poluarii cu nutrient"- construirea unei platform comunale. $

Gultura,recreere si religie (cap.67.02)- suma de 53000 lei din care suma de

53.000 lei pentru construire capela mortuala .

Cultura,recreere si religie (cap.67.02)- suma de 10.000 lei pentru investitia

,,Construire sala de sport,,

Avand in vedere ca ,scoala Generala Taureni are contabilitate proprie va rugam

a aproba sumele propuse la capitolul 65.02 ,,lnvatamant" ca anexa la bugetul

local.



$

Bugetul local al Comunei Taureni este Ia venituri in suma de 14.573.000 lei
si la cheltuieli in suma de 14.791.0001ei

Cu datele prezentate mai sus a fost intocmit prezentul referat de aprobare de
catre primarul comunei Taureni.
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