
 
JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 
COMUNA BUDACU DE JOS 
Nr. 1005 din6.03.2013 

 
 

 
PROIECT DE BUGET PE ANUL 2013 

 
Primarul comunei Budacu de Jos, 

 Avand in vedere:    
                        1.Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/21.02.2013 
  2 Scrisoarea –cadru nr. 351641/31.05.2012 elaborata de Ministerul Finantelor 
Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe 
anul 2013 si a estimariilor pe anii 2014-2016, precum si limita sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 
  3.Adresa nr. 3500188/2013 a Ministerului Finantelor Publice  cu privire la 
dEFINITIVAREA  si aprobarea bugetelor locale pe anul 2013 
  4. Decizia directorului executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice a 
judetului Bistria- Nasaud  nr. 34/28.02.2013 si anexele corespunzatoare publicate pe site-ul 
www.prefecturabn.ro la capitolul Bugete locale 
  5. Adresa Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Bistrita-Nasaud 
privind transmiterea cifrelor aprobate prin Decizia directorului executiv al Directiei Generale  
a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud, nr. 5887/28.02.2013 
 Publicam mai jos proiectul de buget in urmatoarea forma 
 
 
 
Partea de venituri se compune din urmatoarele sume. 

- mii lei RON -   
 

Denumire  
 

Proiect buget 
             2013 

Din care 
Sectiune 

functionare 
          2013 

Sectiune de 
dezvoltare 

2013 
 

Impozitul  pe veniturile  din transferul  
proprietatilor  imobiliare  din patrimoniul  

personal 

8,00 8,00 - 
 
 

Total cote  si sume defalcate din impozitul pe 
venit din care; 

383,00 383,00 - 

Cote  defalcate din impozitul pe venit 99,00 99,00 - 
Sume alocate  din cote  defalcate din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea bugetelor  locale 

284,00 284,00 - 
- 

Impozit pe cladiri –persoane fizice 65,00 65,00 - 
Impozit pe cladiri- persoane juridice 29,00 29,00 - 

Impozitul pe terenuri de la  persoane fizice 40,00 40,00 - 
Impozit pe terenuri persoane juridice 5,00 5,00 - 

Impozit pe terenuri  situate in extravilan 153,00 153,00 - 
Alte impozite şi taxe pe  proprietate 4,00 4,00 - 

TOTAL IMPOZITE SI TAXE 296,00 296,00 - 
Sume defalcate din TVA  pentru finantarea  1.051,00 1.051,00 - 

http://www.prefecturabn.ro/


cheltuielilor descentralizate  la nivelul 
comunelor si oraselor si municipilui 

- 

Sume defalcate  din TVA  pentru  echilibrarea  
bugetelor locale 

312,00 312,00 - 
- 

Sume defalcate din TVA pentru programul de 
dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 

- - - 
- 

TOTAL  SUME DEFALCATE DIN TVA 1.363,00 1.363,00 - 
Taxe asupra mijloacelor de transport  persoane 

fizice 
61,00 61,00 - 

Taxe asupra mijloacelor de transport persoane 
juridice 

41,00 41,00 - 

Alte taxe - - - 
  TOTAL TAXE MIJLOACE TRANSPORT 102,00 102,00 - 

Alte impozite si taxe fiscale 28,00 28,00  
Venituri  din concesiuni si inchirieri 1,00 1,00  

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 
institutiilor publice 

- - - 

Taxe extrajudiciare de timbru 2,00 2,00 - 
Venituri din recuperarea cheltuielilor de 

judecata,imputatii si despagubiri 
1,00 1,00 - 

Alte venituri din prestari de servicii si alte 
activitati(salubritate) 

55,00 55,00 - 

Venituri din amenzi  si alte sanctiuni aplicate 
potrivit  dispozitiilor legale 

16,00 16,00 - 

Varsaminte din veniturile  sau disponililitatile  
institutiilor publice 

51,00 51,00 - 

Alte  venituri 1,00 1,00 - 
 TOTAL VENITURI PROPRII 944,00 944,00  

 
Subventii catre bugetele locale pentru 
finantarea programului national de asistenta 
tehnica pentru pregatirea proiectelor de 
investitii publice finantate prin Planul 
operational regional 2007-2013        

- -  
- 

Sprijin financiar  pentru constituirea familiei   - - - 
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 
incalzirea locuintei cu lemne,etc. 

70,00 70,00  

Subventii primite pentru alimentarea cu apa a 
satelor 
 si pietruire a drumurilor 
Total subventii alim.apa si drumuri 

- - - 
 
 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele 
locale necesare sustinerii derularii proiectelor 
finantate din FEN postaderare 

1.025,00 - 1.025,00 

Sume FEN postaderare in contul platilor 
efectuate la fondul agricol de dezvoltare rurala 

4.200,00 - 4.200,00 
 

 
 

- - - 
 
 
 

TOTAL SUBVENTII 5.295,00 70,00 5.225,00 



TOTAL GENERAL VENITURI 7.602,00 2.377,00 5.225,00 

Varsaminte din sectiune de functionare 
pentru sectiunea de dezvoltare 

   

 
 
 
Partea de cheltuieli se compune din: 
                                              - mii lei  RON- 

Denumire Buget aprobat 
2012 

Sectiune 
functionare 

Sectiune 
dezvoltare 

          Administraţie, din care:  
                     -    cheltuieli personal 
                     -    bunuri si servicii                                                   
                    -    investitii     

730,00 
430,00 
300,00 

 

730,00 
430,00 
300,00 

-- 
- 
- 

Transferuri  intre unitati ale administratiei 
publice  din care; 
Transferuri  din  bugetele locale pt.camin spital 
Beclean 
  

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

Alte servicii publice generale   - 
           Alte cheltuieli, din care: 
               -protecţie civilă 
               -     P.S.I 

3,00 
3,00 

3,00 
3,00 

- 
- 

          Învăţământ, din care: 
-cheltuieli personal 
-bunuri si servicii 

                        -  investitii 

829,00 
738,00 
91,00 

829,00 
738,00 
91,00 

- 
- 
- 

    Cultură, din care .                            
            -cămine culturale subvenţii 
            -activitate sportivă 
            -investitii 
            -culte religioase  
            - alte servicii culturale              
       

143,00 
50,00 
64,,00 

- 
22,00 
7,00 

 

143,00 
50,00 
64,00 

- 
22,00 
7,00 

- 
- 
- 
- 
- 

           Asistenţă socială,  din care: 
- asistenţi personali pers. cu handicap 
persoane indemnizate 

             - subventii pentru acordarea ajutorului 
pentru incalzirea locuintei cu lemne la populatie 
si ajutor social 
             - alte cheltuieli in domeniul asistentei 
sociale 

302,00 
 

214,00 
78,00 

 
 

10,00 

302,00 
 

214,00 
78,00 

 
 

10,00 

- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 

           Servicii  si dezvoltare  publica  
locuinte, mediu si ape din care:   
         -    Iluminat public si prestarii servicii 
         -   extindere linii electrice aeriene 
         -   investitii  proiecte    
 

 
160,00 
121,00 
20,00 
19,00 

 

 
121,00 
121,00 

- 
- 
- 

 
39,00 

- 
20,00- 
19,00 

 

Drumuri şi poduri  din care: 
           - cheltuieli materiale  

3.979,00 
154,00 

154,00 
154,00 

3.825,00 
- 



-investitii   3.825,00 - 3.825,00 

      Protectia  mediului total din care : 
        -salubritate si distrugerea deseurilor 
        -investitii                            

55,00 
5500 

- 

55,00 
55,00 

- 

- 
- 
- 

Actiuni  economice din care : 
           -prevenirea  si combaterea inundatiilor si 
gheturilor 
         -investitii(studiu fezabilitate si 
consultanta) 

1,00 
1,00 

 
 
 

1,00 
1,00 

 
- 

- 
 

             Turism  1.400,00          -    1.400,00 
TOTAL GENERAL CHELTUIELI 7.602,00 2.338,00     5.264,00 

 
 
 
Bugetul institutiilor publice finantate  din  venituri proprii si subventii  din bugetul local 

 
Cămine culturale,            - mii lei Ron- 

 Total venituri, din care:               51,00 
 - închirieri cămine                                                        1,00 
 - subvenţii de la buget                                               50,00          
             
Total cheltuieli , din care:                                          51,00 

-cheltuieli materiale                                          1,00 
-reparatii  curente                                            50,00 
 
 

Pieţe, târguri şi oboare,                                               - mii lei Ron 
 

Venituri, (încasări târg)       2,00 
TOTAL VENITURI                                                     2,00 

Sold la 01.01.2012                                             8,00 
TOTAL CHELTUIELI                                               10,00                                                            
- cheltuieli materiale  intretinere targ                             10,00 
 
Chirii, 
 
Venituri                                                                          5,00 
TOTAL VENITURI                                                    5,00 
Sold la 01.01.2012                                                       13,00 
TOTAL CHELTUIELI                                             18,00 
-cheltuieli materiale                                                     18,00 

 
           FOND SILVIC 
             Venituri,                             20,00 
 Total  venituri                                                           20,00 
           Total cheltuieli                                                           20,00                      
   Din care virare pentru  buget local                                      20,00   
   
Total venituri buget institutii publice finantate din  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII                              78,00 
Venituri proprii                                                                      78,00   



Sold la 1.01.2012                                                                      21,00 
Total cheltuieli                                                                     99,00                                                     
    Deficit                                                                     21,00 
 
       Excedentul  anului 2012 se va utiliza  in cursul anului 
2013 pentru acoperirea golului de casa.                                                                        
  Total                                                                                        5,00 
     
 
 
 
                                                                           PRIMAR 
 
                                                             SIMIONCA FLORIN SANDU 
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