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JUDEŢUL MUREŞ                       Secretar, 
COMUNA  ACĂŢARI                                              Jozsa  Ferenc 

PRIMAR      
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 

 

 

 
      Primarul comunei Acăţari, 

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr. ___/____ , și 

raportul  compartimentului de resort  nr. ____/______, 

   Având în vedere prevederile art. 155, alin.(4), lit "b"  precum și  

art.128, alin.(4) litera "a" din OUG nr.57/2019, privind codul administrativ; 

   În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.273/2006, privind 

finanțele publice locale; 

   Ţinând cont de prevederile Legii 368/2022 privind bugetul de stat pe 

anul 2023 

   Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.2/03.01.2022 privind repartizarea pe anul 

2023 a sumelor reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind 

drumurile județene și comunale și a sumelor pentru derularea Programului pentru școli 

al României în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2022-2023, precum și estimarea 

sumelor ce vor fi repartizate pentru anul 2024, 2025 și 2026. 

- Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș nr. 19891 din 29.12.2022 

privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor 

- Decizia nr. 17529/28.12.2022 privind repartizările pe anul 2023 a sumelor estimate din 

impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 

pentru anul 2023.  

Se propune aprobare bugetului pe 2023 conform legea 273/2006  

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența 

decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 136 alin. (8) și art. 

196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 ,privind Codul Administrativ   
  

 
 P r o p u n e : 

 

 

  Art.1.Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  propunere  cu următorii 

indicatori principali: 

 
 



                                                    Lei  

  

Nr. 

Crt. Denumirea Indicator 
Cod Ind 

Program 2023 

1 Venituri proprii de la pers fizice şi pers juridice  3.146.000 

2 Cote def. Din Impozitul pe venit 040201 2.989.000 

3 Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare 040204 541.000 

4 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Mureș 040205 330.000 

5 Sume defalcate din TVA,  

din care: 

110202 1.834.000 

5.1 Sume def. Din TVA ptr. Asistenţi personali a persoanelor cu handicap și 

indemnizații 

110202 1.391.000 

5.2 Sume def. Din TVA ptr. Evidenţa Populaţiei și ptr. ajutor de incalzire 110202 - 

5.4 Sume def. Din TVA ptr. Stimulente educationale 110202 11.000 

5.5 Sume def. Din TVA ptr. Elevi cu cerinte educationale speciale 110202 66.000 

5.6 Sume def. Din TVA pentru Învăţământ – cheltuieli cu bunuri si servicii 110202 322.000 

5.7 Sume def. Din TVA pentru finanțarea burselor acordate elevilor 110202 44.000 

5.8 Sume def. Din TVA pentru finanțarea programului Pilot suport alimentar in 

scoli 

110202 - 

6 Sume defalcate din TVA pentru drumuri 110205 23.000 

7 Sume def. Din TVA ptr. Echilibrare Buget, 

 

110206 324.000 

8 Subvenţii de la alte buget de stat  

din care: 

4202 360.000 

8.1 Subvenţii pentru încălzirea loc. 420234 60.000 

8.2 Subvenţii de la buget de stat ptr. Finanţarea sănătăţii 420241 300.000 

9 Subvenții de la alte administrații 

din care: 

4302 360.000 

8.4 Sume alocate din bugetul ANCPI pt. fin. Lucrarilor de inregistrare 

sistematica în cadrul Programului National de cadastru și carte fuinciară 

430234 360.000 

8.5 Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 

2014-2020 

430231 - 

10 Sume primite de la UE 

din care: 

4802  

10.1 Sume primite în contul plătilor efectuate în anul curent 48020401 - 

11 Donații și sponsorizări 370201 - 

 TOTAL VENITURI conf. anexei  9.907.000 



 TOTAL CHELTUIELI  14.507.000 

 TOTAL VENITURI sectiunea de functionare  9.907.000 

 TOTAL CHELTUIELI sectiunea de functionare  9.907.000 

 TOTAL VENITURI sectiunea de dezvoltare  0 

 TOTAL CHELTUIELI sectiunea de dezvoltare  4.600.000 

 Deficitul secţiunii de dezvoltare acoperit din excedentul anului 2021  4.600.000 

    

Se aprobă - Cheltuieli Secţiunii de Funcţionare   9.907.000 lei 

        - Cheltuieli Secţiunii de Dezvoltare     4.600.000 lei 
 

Art.2.Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate, conform anexei,care face 

parte  integrantă din prezenta, cu următorii indicatori: 

 

                         Cheltuieli 

           - serviciul public de reparaţii                                                                     218.000 

- silvicultură                                                                   80.000 

 

                           Propus 

Total  venit                                               298.000                  

Total  cheltuieli                                                                                 298.000 

    

 

Art.3.Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, cu următorii indicatori: 

 

                           Suma 

            - Venituri (48083103, 420875)                                                     24.000 

  - Cheltuieli (583102)                                                 24.000 

 

Art.4. Repartizarea excedentului anului 2022: 

Total excedent:                               4.600.000 

Finanţare secţiune de dezvoltare 2023                  4.600.000 

 

Art.5. Se aprobă planul investițiilor publice aferent anului 2023 conform tabelului: 

  
Nr. 

Crt. Denumirea investiţiei 

Suma inițială 

cu TVA 

- Lei - 

Cod. Ind. 

1 Centru multifuncțional Găiești 1.667.000 67.02 

2 Canalizare menajeră si stație de epurare comuna Acațări județul Mures. 600.000 70.02 

3 Asfaltare străzi și drum comunal în Comuna Acățari, jud. Mureș 100.000 84.02 

4 Canalizare în localitatea Găiești și Vălenii  600.000 70.02 



5 Creșterea eficienței energetice la Școala Vălenii 664.000 65.02 

6 
Asistenta tehnica din partea proiectantului Canalizare menajeră si stație de 

epurare comuna Acațări județul Mures. 

140.000 
70.02 

7 Construire locuinte de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ 200.000 51.02 

8 
Construire centru de zi de asistență socială și recuperare, cu împrejmuuire 

în comuna Acățari 

29.000 
51.02 

9 Înființare centru de colectare prin aport voluntar în comuna Acățari 200.000 74.02 

10 Achizitie statii de autobuz (4 buc) 200.000 51.02 

11 Achizitie parcuri de joaca 200.000 51.02 

 TOTAL 4.600.00  

 

 

Art.6. Se aprobă planul achizțițiilor publice aferent anului 2023 conform anexei nr.2 

 

Art.7.Ordonatorul principal  şi biroul financiar contabil și resurse umane  vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentului  proiect. 

 
 

 

        Primar, 

        Osvath Csaba 

 

 

 

 


