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H O T A R A R E A Nr.34
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii 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) art.19 alin.(1) lit.b), art.39 alin.(3‐5) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificarile si completarile 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) Ordonanta de Urgenta Nr. 35 din 2 septembrie 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, aprobata prin Legea nr.293/2015;
j) O.U.G 2/2017 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal‐bugetare,
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
k) 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. 1104 din 10 martie 2017;

b) proiectul de hotarare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa
de iniţiator, înregistrat la Consiliul Local cu nr. 77 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 ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) si art.45
alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001‐ a Administratiei publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare:

Consiliul local al comunei Mahmudia
h o t a r a s t e:
Art.1 – Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii pe anul 2017 , conform anexei 1, care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 – Se aproba sectiunea de functionare a bugetulului institutiilor publice si
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017 conform anexei 2 ,
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.‐ Secretarul comunei Mahmudia va comunica prezenta hotarare :
- Compartimentului financiar contabil Primaria comunei Mahmudia;
- Primarului comunei Mahmudia ;
- Institutiei Prefectului judetului Tulcea ;
Art.4.‐ Prezenta hotarare va fi adusa la cunostiinta publica prin publicare pe site‐ul
propriu al Primariei comunei Mahmudia 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.
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Anexa Nr.1 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.34 din 16 martie 2017

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU ANUL 2017

Denumire indicatori

Cod indicator

Total venituri, din care
Venituri curente
Venituri din proprietate
-venituri din concesiuni si inchirieri
Subventii de la alte administratii
- subventii pentru institutii publice

0001
0002
3010
301005
4310
431009

Mii lei
propunere
buget initial
77
12
12
12
65
65

Total cheltuieli din care :
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
-cheltuieli de capital

10
20
71

Cap.65.10. Invatamant
Bunuri si servicii

20

7
7

Cap.67.10.Cultura recreere si religie
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii

10
20

70
41,10
28,90

77
41,10
35,90

cap.99.10- execedent/deficit

0
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Anexa Nr.2 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.34 din 16 martie 2017

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU ANUL 2017
Sectiunea de functionare

Mii lei
Denumire indicatori

Cod indicator

Denumire indicatori

Cod indicator

Total venituri, din care
Venituri curente
Venituri din proprietate
-venituri din concesiuni si inchirieri
Subventii de la alte administratii
- subventii pentru institutii publice

0001
0002
3010
301005
4310
431009

propunere
buget initial
propunere
buget initial
77
12
12
12
65
65

Total cheltuieli din care :
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
-cheltuieli de capital

10
20
71

Cap.65.10. Invatamant
Bunuri si servicii

20

7
7

10
20

70
41,10
28,90

Cap.67.10.Cultura recreere si religie
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii

77
41,10
35,90

cap.99.10- execedent/deficit

0
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