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ROMÂNIA                                                                                                      
JUDEȚUL MUREȘ 
COMUNA OGRA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr.11 

Din 22  martie 2017 
 

Privind aprobarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2017 
 

Consiliul local întrunit în ședință ordinară, 
Având în vedere: 
-Raportul de specialitate nr.______/_____________2017 privind aprobarea bugetului local al 

comunei  Ogra pe anul 2017,  
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 
Potrivit prevederilor Legii nr.6/2017, privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017, 
În conformitate cu articolele nr.14,19 alin.(1) lit.”a”, 25,26, 39  din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile  ulterioare, 
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a” coroborate cu prevederile art. 45 alin.(2) 

lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

HOTARASTE 
 Art.1. (1) Bugetul local al comunei Ogra  pe anul 2017 se stabileşte  la venituri 14590 mii 
lei şi la cheltuieli la suma de 15.112  mii  lei si utilizarea din excedentul anului 2016 a sumei de 
522 mii lei alocati prin HG 975/2016 privind alocarea unei sume din  Fondul de Interventie la 
dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unitati administrativ 
teritoriale afectate de calamitati naturale produse de inundatii. 

(2) Repartizarea veniturilor pe capitole şi subcapitole şi a cheltuielilor pe acţiuni şi titluri, se 
face conform anexei nr.1 la prezenta. 

(3) Se aproba bugetul local al comunei Ogra pe anul 2017, Sectiunea de functionare, la 
venituri in suma de 4.129 mii lei  iar la cheltuieli in suma de 4.651 mii lei, conform Anexei nr.1/1. 

(4) Se aproba bugetul local al comunei Ogra pe anul 2017,Sectiunea de dezvoltare, la 
venituri in suma de 10.461 mii lei iar la cheltuieli in suma de 10.461 mii lei,  conform Anexei nr.1/2 

 
 Art.2. (1) Veniturile bugetului local al comunei Ogra  pe anul 2017, în sumă de  14590 mii  
lei, se prezintă astfel: 

-mii lei - 
Venituri total, 
din care: 

14590 

I. Venituri proprii                           842 
II. Cote defalcate din impozitul pe venit 168 

III. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit   953 
IV. Prelevări din bugetul de stat,    
 din care: 

 
 

- Sume defalcate din TVA, din care:                                                                    2306 
- pentru echilibrare  427 
- pentru finanţarea instituţiilor descentralizate la nivelul judeţului,  
din care: 

1863 

- Susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor 
de asistenţă socială şi a persoanelor cu handicap si aj.de 
incalzire  

400 

          - Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de 
personal  si pt.bunuri si servicii ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat 
         -sume defalcate din TVA pentru intretinerea drumurilor    16                                
- subventii de la alte bugete                                             8150 

 1463 
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din care subventii pentru ajutoare de incalzire                      3 
               Subventii de la Ministerul Sanatatii                       27 
             Finantare PNDL                                                      8120    
             Finantare PNDR                                                     2171                                                 
(2) În vederea încadrării în nivelul veniturilor realizate, biroul financiar contabil  poate 

propune oronatorului principal de credite, limitarea deschiderii de credite bugetare sub nivelurile 
aprobate corespunzător veniturilor încasate. 

(3) Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările 
conţinute în legi specifice şi în legile bugetare anuale. 

(4) Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici nu poate fi efectuată din acest buget, 
dacă nu există o bază legală pentru respectiva cheltuială. 

(5) Nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu 
este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare. 

 
Art.3. În structura economică, cheltuielile bugetului local al comunei Ogra  pe anul 2017 se 

prezintă astfel:   
-mii  lei - 

Cheltuieli – total, 
din care: 

15112 

I.  Cheltuieli ale administratiei publice locale  , din acestea: 907 
- Cheltuieli de personal 656 
- Bunuri şi servicii 
- investitii   
 
 II. Alte servicii publice generale                                                                        10 
Fond de rezerva                                                                                        10 

221 
 30 
 

III.  Cheltuieli pentru aparare civila si PSI , din acestea: 153 
- Bunuri şi servicii 153 
  
IV. Tranzactii privind datoria publica                                                                      79 

79 
  
V.  Cheltuieli ale unitatilor de invatamant   , din acestea: 1672 
- Cheltuieli de personal 1309 
- Bunuri şi servicii 
- ajutoare sociale  

271 
22 

- investitii 60 
- contributia unitatii la sustinere programe                                                         10 

VI. Alte cheltuieli pentru unitati sanitare  
- cheltuieli de personal 

78 
27 

- Bunuri si servicii 
 

51 
 

VII. Cheltuieli pentru activitati culturale  din acestea 2246 
 
- cheltuieli materiale 
-Transferuri culte 
-Transferuri sport                                                                                                   

 
31 
10 

14            
-Titlul 56 2191 
VIII. Asistenta sociala 461 
- cheltuieli de personal  
- cheltuieli materiale 

295 
53 

-indemnizatii si ajutoare de incalzire                                                                   113            
IX. Cheltuieli pentru gospodarire comunala 349 
- cheltuieli de personal 0 
- bunuri si servicii 289 
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Investitii                                                                                                       60 
X. Cheltuieli pentru salubritate 122 

- bunuri si servicii                                                                                     
- investitii                                                                                                                                      

 
0 

XI. Cheltuieli pentru drumuri si poduri 
- cheltuieli de personal 

9005 
  87 

- bunuri si servicii 
-investitii         
 - rambursare credit                                                                                          184         
XII. Agricultura 

- bunuri si servicii                                                                                  
XIII Alte actiuni                                                                                                                                  
  -bunuri si servicii 
 
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei si asigurarea publicitatii in 
conditiile legii  se incredinteaza Primarul comunei Ogra prin Biroul Financiar Contabil-
Resurse Umane. 

 622 
8112 
 
0 
0 
 30 
30 
 
 
 

                                                                                                   Contrasemnat  
  
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  SECRETAR, 
              Neacșa Teodor                                                Crefelean Anicuța-Ramona 
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