ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOC AL AL COMUNEI MAHMUDIA
Localitatea Mahmudia, strada Geolog Vasile Bacalu Nr.19 ,
C.P..827130 Telefon: 0240545543 ; Fax: 0240545390 e‐mail
primaria@mahmudia.ro

H O T A R A R E A Nr.33
privind aprobarea bugetului local al comunei Mahmudia pe anul 2017

`
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) şi alin. (5) din Constituţia
României, revizuită;
b) art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil;
d) art. 20, art. 21, art. 27, art. 29 şi art. 30 din Legea‐cadru a descentralizării
nr. 195/2006;
e)Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
f) Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/16 februarie 2017 ;
g) Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/16 februarie
2017 ;
h) Legii‐cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice nr. 284/2010, cu modificările ulterioare;
i) Decizia Curtii Constitutionale cu nr.794/2016, din 15 decembrie 2016 ,
publicata in M.Of.1029 din 21 decembrie 2016 , paragraf : 31 , 32 , 34 , 35 , 36 , 37 ;
j) H.G.R. nr.1/2017 din 6 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de baza minim
brut pe tara garantat in plata , publicata in Monitorul Oficial Partea I ,nr.15 din 06 ianuarie
2017;
k) Legii nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;
l) O.U.G 2/2017 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal‐bugetare,
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative ;

m) art. 51 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
n) art. 8, art. 9 alin. (5), art. 88 alin. (2), art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (2) şi art.
105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
o)Deciziile șefului Administrației Județene a Finanţelor Publice Tulcea nr.
4/22.02.2017, nr.3/21.02.2017 , nr.2/20.02.2017 privind repartizarea sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat;
p) Hotararii Consiliului Judetean Tulcea cu nr.24 din 3.03.2017 privind aprobarea
repartizarii sumei reprezentand 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentand 20% din cota de 18,5% din
sumele defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru drumuri comunale si judetene, pe unitati administrativ‐ teritoriale, pe
anul 2017;
r) Hotărârii Consiliului Local Mahmudia cu nr. 50 din 7 noiembrie 2016 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum și a taxelor
speciale, pentru anul 2017 ;
luând act de:
a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei, înregistrat sub nr. 1103 din 10 martie 2017;
b) proiectul de hotarare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat la Consiliu Local cu nr. 76 din 10.03. 2017, calitate acordată de
prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II‐a din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ;
c) raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Nr.1 ‐ Comisia de studii,
agricultura, prognoze economico‐sociale, buget‐finaţe , administrarea domeniului public şi
privat al comunei Mahmudia, amenajarea teritoriului si urbanism, Nr.2‐ Comisia pentru
învăţământ, sănătate si familie, cultură, culte protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement, Nr.3 ‐ Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, protectie mediu si turism ;
luând în considerare:
a) proiectele comunei Mahmudia cu finantare din fonduri externe nerambursabile
FEN postaderare, cu finalitate an 2017;
b) strategia privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a comunei
Mahmudia,

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul local al comunei Mahmudia
h o t a r a s t e:
Art. 1. ‐ (1) Prezenta hotărâre prevede și autorizează pentru anul 2017:
a) veniturile structurate pe capitole și subcapitole;
b) cheltuielile structurate pe destinații, cu detalierea pe părţi, capitole, subcapitole,
titluri, articole, precum şi alineate şi paragrafe, după caz;
c)responsabilităţile
autorităţilor
administraţiei
publice
locale
şi
instituţiilor/serviciilor publice de interes local implicate în procesul de execuţie a bugetului
local al comunei Mahmudia , inclusiv ale directorului Liceului Tehnologic Vasile Bacalu din
localitatea Mahmudia.
(2) Bugetul local pe anul 2017 are la bază principiile: universalităţii, transparenței și
publicităţii, unităţii, unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare şi echilibrului.
Art.2 – Se aproba Veniturile bugetului local pe anul 2017, in suma de 4870,65 mii
lei conform anexei 1 , parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 – Se aproba Cheltuielile bugetului local pe anul 2017, in suma de 5133 ,65mii
lei , conform anexei 1 , care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 ‐ Se aproba sectiunea de functionare a bugetului local pentru anul 2017,
conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4.‐ Se aproba sectiunea de dezvoltare a bugetului local pentru anul 2017,
conform anexei nr.3 , care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5.‐ Se aproba Lista Programului de investitii pentru anul 2017, conform anexei
nr.4, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.6.‐ Se aproba Lista programului de investitii pentru anul 2017, cu finantare
externa nerambursabila FEN posaderare ,conform Anexei 5, care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 7. ‐ (1) Veniturile bugetului local pe anul 2017 reprezintă limite minime de
realizat care permit efectuarea cheltuielilor.
(2) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2017 nu se realizează,
ordonatorul de credite limitează efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate,
corespunzător veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate şi prognozei realizării acestora
până la finele anului.
(3) Ordonatorul principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar:
a) monitorizează gradul de realizare a veniturilor proprii, stabilind măsuri de
eficientizare a acestei activităţi;
b) pentru neîndeplinirea obligaţiilor pe linie de constatare, stabilire, încasare,
urmărire şi control a oricăror venituri proprii ale bugetului local, precum şi pentru
neînregistrarea ori înregistrarea necorespunzătoare a oricăror acte sau fapte generatoare de
materie impozabilă în evidenţele ce se conduc la nivelul administraţiei publice locale, aplică
persoanelor vinovate sancţiunile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art.8. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2017 reprezintă limite
maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se face în condiţiile legii.

(2) Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de
cheltuieli de către ordonatorul de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi
în limita creditelor bugetare aprobate.
Art. 9. ‐ Primarul, în calitatea de ordonator principal de credite, stabilește salariile
de bază, indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare
prevăzute de lege, pentru toate persoanele care au calitatea de angajat în raporturile cu
comuna Mahmudia , în calitatea acesteia de angajator, persoană juridică, potrivit actelor
normative în vigoare.
Art. 10. ‐ (1) Directorul Liceului Tehnologic Vasile Bacalu din localitatea Mahmudia,
în calitatea de ordonator terțiar de credite, potrivit prevederilor art. 97 alin. (2) lit. b) din
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate
cu cele ale art. 21 alin. (1) și (4) și art. 22 alin. (1) și (3) Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, utilizează creditele bugetare ce i‐au
fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţii de învăţământ cu personalitate
juridică pe care o conduce, inclusiv a părților acesteia, potrivit prevederilor din bugetul
aprobat şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.
(2) Directorul Liceului Tehnologic Vasile Bacalu din localitatea Mahmudia şi consiliul
de administraţie al acesteia răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii.
Art. 11.‐ (1) Ordonatorul principal de credite aprobă, potrivit atribuţiilor stabilite
prin lege ori prin prezenta hotărâre, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor
prevăzute în bugetul local, în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de
perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.
(2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul local ori în
bugetul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, altele decât cele ale Liceul
Tehnologic Vasile Bacalu din localitatea Mahmudia , se aprobă de către ordonatorul
principal de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv
propriu, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare
aprobate şi destinaţia acestora, pe baza notelor de fundamentare/referatelor de necesitate
prezentate de conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice interesate.
(3) Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare efectuării
oricăror cheltuieli aferente activităţilor şi acţiunilor finanţate din bugetul local se stabilesc de
către ordonatorul principal de credite, în condiţiile legii.
(4) Ordonator principal de credite, în înțelesul prezentei hotărâri, este primarul
comunei Mahmudia.
Art. 12. ‐ (1) Pentru o analiză periodică a realizării părţii de venituri a bugetului local
provenite din venituri proprii, raportate la termenele de plată, până la data de 5 a fiecărei
luni, personalul din compartimentul ,, Impozite si taxe locale ,, prezintă ordonatorului de
credite situaţia încasărilor pe luna precedentă şi cumulat de la începutul anului.
(2) Personalul din compartimentul funcțional ,, Impozite si taxe locale,, are
obligația, ca cel puțin o dată în cursul anului 2017, să efectueze o investigație asupra stării
contribuabililor trecuți în evidența separată ca insolvabili, întocmind procese‐verbale în acest
sens care se supun aprobării ordonatorului principal de credite.
(3) O dată cu prezentarea situaţiei menţionată la alin.(1) se fac şi propuneri de
eficientizare a activităţii, cu obligaţia îndepliniri acestora de către personalul din
compartimentul funcțional „Impozite si taxe locale ”. În această situaţie se menţionează şi
elementele specifice măsurii prevăzute la alin. (2).

Art. 13. ‐ (1) Din bugetul local se suportă sumele necesare pentru acoperirea
cheltuielilor programelor de perfecţionare profesională organizate de la iniţiativa ori în
interesul comunei Mahmudia.
(2) Funcţionarii publici care urmează programe/cursuri de formare specializată în
administraţia publică, cu o durată mai mare de 90 de zile, finanţate din bugetul local al
comunei Mahmudia , potrivit alin. (1), sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în
administraţia publică locală a comunei Mahmudia , cel puţin doi ani de la terminarea
programelor/cursurilor, sub sancţiunile prevăzute la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și ulterioare.
Artr.14.‐ Pentru anul 2017 se aproba utilizarea sumei de 263.000 lei din
excedentul anului precedent ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
pentru obiectivul cu finantare externa ,,Centrul local de informare turistica in comuna
Mahmudia si proximitati, dezvoltare si marketing turistic,, obiectiv finantat prin Programul
FEADR‐in valoare totala de 170 mii lei si 93 mii lei pentru achizitie teren necesar pentru
construire Dispensar uman in localitatea Mahmudia.
Art. 15. ‐ Anexele nr. 1 , nr. 2 , nr.3 , nr.4 si nr.5 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 16. ‐ Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mahmudia şi
prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de
internet la adresa: www.mahmudia.ro.
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi ; 16 martie 2017 , cu un numar de 11 voturi pentru ,
voturi abtineri ….. , voturi impotriva ……... , din totalul de 11 consilieri alesi.

PRESEEDINTELE DE SEDINTA
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Anexa Nr.1 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.33 din 16 martie 2017

BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2017

Cod indic.

Mii lei
Propunere
buget 2017

TOTAL VENITURI
Impozit pe venit
- impozit pe veniturile din transf. Proprietatilor imobiliare
din patrimoniul personal
Cote si sime defalcate din impozitul pe venit
- cote si sume defalcate din impozit pe venit
- sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea
bugetelor locale
A3. Impozite si taxe pe proprietate
- impozit pe cladiri
-impozit pe terenuri
-taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Sume defalcate din TVA
- suma defalcata din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor
suma defalcata din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale
Taxe pe servicii specifice
-impozit pe spectacole
Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
-taxa asupra mijloacelor de transport
-taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
functionare
Alte impozite si taxe fiscale

0102
03.02
03.02.18

4870,65
25
25

0402
040201
040204

1130
719
411

0702
070201
070202
070203
1102
110202

634,95
398,50
235,45
1
2354,74
1858,74

110206

496

15.02
150201
1602

0
0
108,50

160202
160203

105
3,50

1802

30

-alte impozite si taxe
Venituri din proprietate
-venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din taxe administrative, eliberari permise
-taxe extrajudiciare de timbru
Amenzi ,penalitati si confiscari
-venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit
dispozitiilor legale

180250
3002
300205
3402
340202
3502
350201

30
360
360
1
1
50
50

diverse venituri
-taxe speciale

36.02
36.02.06

125
125

Denumire indicatori

Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare a bugetului local
Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02
370203

0
-289

370204

289

4202
420234

51,46
10

42.02.41

41,46

5002
10
20
30
51

5133,65
2735,14
1309,59
24
65

58

170

57
59
70
81
99.02

227,42
65
382
155.50
-263

Din care pentru:
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe
-cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
-cheltuieli de capital

5102

1343,98

10
20
71

1023,64
295,34
25

Cap.54.02.Alte servicii publice generale
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii

5402
10
20

84,15
71,15
13

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
-dobanzi

55.2
30

24
24

cap.61.02.Ordine publica si siguranta nationala
-bunuri si servicii

61.02
20

150
150

Cap.65.02. Invatamant
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
Asistenta sociala
-alte cheltuieli

6502
10
20
57
59

1449,09
1221
190
18,09
20

Cap.66.02. sanatate

6602

42,46

SUBVENTII de la bugetul de stat
-sprijin pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea
locuintei cu lemne ,carbuni, combustibili petroliei
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
CHELTUIELI TOTALE
CHELTUIELI DE PERSONAL
BUNURI SI SERVICII
DOBAZI
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE aferente cadrului financiar 20142020
ASISTENTA SOCIALA
ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
RAMBURSARI DE CREDITE
DEFICIT

-Cheltuieli de personal
-bunuri si servicii

10
20

41,46
1

Cap.67.02. Cultura, recreere si religie
-Cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
-transferuri catre institutii publice
-alte cheltuieli
-rambursari de credite

6702
10
20
51
59
81

209,27
40,67
25,20
65
45
33.40

Cap.68.02.Asigurari si asistenta sociala
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
-ajutoare sociale

6802
10
20
57

514,65
305,32
0
209,33

Cap.70.02. locuinte, servicii si dezvolatre publica
-bunuri si servicii
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
aferente cadrului financiar 2014-2020
- cheltuieli de capital

7002
20
58

1108,55
581,55
170

71

357

Cap.74.02. Protectia mediului
-cheltuieli de capital

7402
71

0
0

Cap.84.02.Transporturi
-bunuri si servicii
-rambursari de credite interne

8402
20
81

163,10
41
122.10

Cap.87.02.Alte actiuni economice
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii

8702
10
20

44,40
31,90
12,50

PRESEEDINTELE DE SEDINTA
Gherghina VRAMULET
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Anexa Nr.2 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.33 din 16 martie 2017

BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2017
Sectiunea de functionare

Denumire indicatori

Cod indic.

Mii lei
Propunere
buget 2017

TOTAL VENITURI
Impozit pe venit
- impozit pe veniturile din transf. Proprietatilor
imobiliare din patrimoniul personal
Cote si sime defalcate din impozitul pe venit
- cote si sume defalcate din impozit pe venit
- sume alocate de Consiliul Judetean pentru
echilibrarea bugetelor locale
A3. Impozite si taxe pe proprietate
- impozit pe cladiri
-impozit pe terenuri
-taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Sume defalcate din TVA
- suma defalcata din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor
- suma defalcata din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale
Taxe pe servicii specifice
-impozit pe spectacole
Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
-taxa asupra mijloacelor de transport
-taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
functionare
Alte impozite si taxe fiscale

0102
03.02
03.02.18

4581,65
25
25

0402
040201
040204

1130
719
411

0702
070201
070202
070203
1102
110202

634,95
398,50
235,45
1
2354,74
1858,74

110206

496

15.02
150201
1602

0
0
108,50

160202
160203

105
3,50

1802

30

-alte impozite si taxe
Venituri din proprietate
-venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din taxe administrative, eliberari permise
-taxe extrajudiciare de timbru
Amenzi ,penalitati si confiscari
-venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit
dispozitiilor legale

180250
3002
300205
3402
340202
3502
350201

30
360
360
1
1
50
50

diverse venituri
-taxe speciale

36.02
36.02.06

125
125

Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru
finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02
370203

-289
-289

SUBVENTII de la bugetul de stat
-sprijin pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea
locuintei cu lemne ,carbuni, combustibili petroliei
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

4202
420234

51,46
10

42.02.41

41,46

5002
10
20
30
51

4581,65
2735,14
1309,59
24
65

57
59
81
99.02

227,42
65
155.50
0

Din care pentru:
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe
-cheltuieli de personal
- bunuri si servicii-

5102

1328,98

10
20

1023,64
295,34

Cap.54.02.Alte servicii publice generale
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii

5402
10
20

84,15
71,15
13

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
-dobanzi

55.2
30

24
24

cap.61.02.Ordine publica si siguranta nationala
-bunuri si servicii

61.02
20

150
150

Cap.65.02. Invatamant
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
Asistenta sociala
-alte cheltuieli-

6502
10
20
57
59

1449,09
1221
190
18,09
20

Cap.66.02. sanatate
-Cheltuieli de personal
-bunuri si servicii

6602
10
20

42,46
41,46
1

Cap.67.02. Cultura, recreere si religie
-Cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
-transferuri catre institutii publice

6702
10
20
51

209,27
40,67
25,20
65

CHELTUIELI TOTALE
CHELTUIELI DE PERSONAL
BUNURI SI SERVICII
DOBAZI
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
ASISTENTA SOCIALA
ALTE CHELTUIELI
RAMBURSARI DE CREDITE
DEFICIT

-alte cheltuieli
-rambursari de credite

59
81

45
33.40

Cap.68.02.Asigurari si asistenta sociala
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
-ajutoare sociale

6802
10
20
57

514,65
305,32
0
209,33

Cap.70.02. locuinte, servicii si dezvolatre publica
-bunuri si servicii

7002
20

581,55
581,55

Cap.74.02. Protectia mediului
-cheltuieli de capital

7402
71

0
0

Cap.84.02.Transporturi
-bunuri si servicii
-rambursari de credite interne

8402
20
81

163,10
41
122.10

Cap.87.02.Alte actiuni economice
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii

8702
10
20

44,40
31,90
12,50
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Anexa Nr.3 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.33 din 16 martie 2017

BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2017
Sectiunea de dezvoltare

Denumire indicatori

TOTAL VENITURI
Venituri proprii
Din care I.- Venituri curente
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Varsaminte din sectiunea de functionare

Cod indic.

Mii lei
Propunere
buget 2017

0102
48.02
0002
37.02
370204

289
289
289
289

CHELTUIELI TOTALE
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
DEFICIT

5002
58

552
170

70
99.02

382
-263

Cap.51.02. Autoritati publice si actiuni externe
-cheltuieli de capital

5102
71

25
25

Cap.70.02. locuinte, servicii si dezvolatre publica
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL

7002
58

527
170

70

357
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Anexa Nr.4 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.33 din 16 martie 2017

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2017

Mii lei
Denumirea obiectivelor de investitii

buget initial 2017 din care :
Total

Buget local

Total
Din care- lucrari in continuare
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitii

382
0
0
382

382
0
0
382

Cap.51.02.autoritati publice
C.alte cheltuieli de investitii
Copiator - 1 buc

25
25
25

25
25
25

357
357
93
68,80

357
357
93
68,80

60

55

10

10

10

10

63
52,20
5

63
52,20
5

Cap.70.02.Locuinte servicii si dezvoltare publica
C.alte cheltuieli de investitii
-achizitie teren
-cheltuieli de proiectare pentru construire dispensar
medical
Cheltuieli de proiectare pentru extindere retele
iluminat public
Cheltuieli de proiectare pentru modernizare retele
de alimentare cu apa si canalizare comuna
Mahmudia
Cheltuieli de proiectare modernizare piata
agroalimentara
Cheltuieli proiectare PUZ
Cheltuieli proiectare masterplan
- motocoase - 2 buc
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Excendent an
precedent
93
93

93
93
93
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Anexa Nr.5 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.33 din 16 martie 2017

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2017
Cu finantare externa nerambursabila aferente cadrului financiar 2014-2020

Mii lei
Din care
Denumirea obiectivelor de investitii

Total
Din care- lucrari in continuare
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitii
cap. 70.02.locuinte, Servicii si
dezvoltare publica
Lucrari in continuare
Centru local de informare turistica
in comuna Mahmudia si
proximitati, dezvoltare si
marketing turistic-FEADR
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Finantare
nationala

Finantare
exterena
neram‐
bursabila

Cheltuieli
neeligibile

Excedent
an
precedent

170
170

-

170
170

-

170
170

170

-

170

-

170

170
170

-

170
170

-

170
170

Buget an
2017

-
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