
ROMANIA      
JUDETUL  HUNEDOARA
COMUNA BLĂJENI
CONSILIUL LOCAL

            P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E  NR. 9/18.01.2018

Privind aprobarea  bugetului general consolidat al comunei Blăjeni pe anul 2018

Consiliul local al comunei Blăjeni, judetul Hunedoara ;
Având în vedere propunerile cuprinse în Expunerea de motive nr.25/18.01.2018

la Proiectul de hotarare inițiat de către domnul primar Jurca Horia-Flavius prin care se propune
aprobarea  bugetului  local  al  comunei  Blăjeni  pe  anul  2018,Avizul  comisie  de  specialitate
nr.27/18.01.2018 , Raportul de specialitate Nr.26/18.01.2018 al doamnei Ștefan Adriana-Lucia,
consilier superior în cadrul compartimentului de specialitate al primarului comunei Blăjni.
           Avănd în vedere  Adresa Administrației județene a finanțelor publice Hunedoara nr.
834/11.01.2018 precum și Adresa Instituției Prefectului Nr.517/15.01.2018,

In  temeiul  art  20,  alin  1  din  legea  nr.  273/2006  privind  finantele  publice  locale  cu
modificările și completarile ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe  anul 2018 ,nr.2/2018 , art.6
din Legea.nr.52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică,completată și ale
art. 36 alin 2 litera b alin 4 litera a, art 45 alin 2, litera a din Legea administrației publice locale
Nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E  :

Art.1 Se aprobă bugetul general consolidat al comunei Blajeni pentru anul 2018
în sumă de  2152 mii lei  la partea de venituri   și de 2153,82 mii lei  la partea de cheltuieli.
Bugetul general consolidat cuprinde :  bugetul   local   în suma de  2510 mii   atat la partea de
venituri cât și la partea de cheltuieli și bugetul activităților finanțate din venituri proprii  în
sumă de 2 mii lei la venituri , iar  la cheltuieli în sumă de 3.82 mii lei, diferența de 1,82mii lei din
excedentul anului precedent.

Art. 2 Estimările bugetului  local al comunei Blăjeni atat la partea de venituri cât
și la partea de cheltuieli se stabilește  pentru anul 2019  în suma de  2272.56 mii lei, pentru anul
2020   in suma de  2298.36 mii lei, pentru anul 2021 este in suma de 2302.56 mii lei 

Bugetul local al comunei detaliat pe capitole si subcapitole atât la venituri și cât și
la cheltuieli este prevăzut in anexa nr. 1. 

 Bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii este estimat la venituri
pentru anul 2019 în sumă de 1.69 mii lei, pentru anul 2020  in sumă de  1.71 mii lei, pentru anul
2021 în sumă de 1.71 mii lei. Cheltuielile sunt estimate pentru anul 2019 în sumă de 1,27 mii
lei,iar pentru anii 2020,2021 în sumă de 1.98 mii lei pentru fiecare an.

Bugetul activitați lor finantate integral din venituri proprii detaliat pe capitole si
subcapitole  atât  la  venituri  și  cât  și  la  cheltuieli  este  prevazut     în  anexa nr.  2  la  prezenta
hotărâre.

Lista de investitii pe total buget consolidat este detaliată în anexa 3 la prezenta
hotărâre.



Art.3 Resursele  financiare  ale  bugetului  local  se  constituie  din  impozitele  si
taxele locale de la persoanele fizice si  juridice stabilite in conditiile legii,  cote defalcate din
impozitul  pe  venit,  si   sumele   defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugata  privind   finanțarea
cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul  comunelor,  oraselor,  municipiilor,  sectoarelor  și
municipiului București.

Art.4 Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2018 in suma de 2150 mii lei 
se prezinta astfel :

VENITURI TOTAL              2150,00  mii lei
din care :
.Venituri propii    724,00   mii lei
 Venituri curente                                      1426,00   mii lei 

                           -din total venituri :
- venituri fiscale              2.116,00  mii lei
- venituri nefiscale       33,00  mii lei 

 - subvenții          1,00  mii lei
Art.5 Cheltuielile prevăzute in bugetul general consolidat  pe anul 2018 în sumă

de 2150,00 mii lei reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite, iar specificarea lor se face în
conditiile  legii.  Achiziționarea  de  bunuri  și  servicii  se  va  face  numai  în  limitele  creditelor
bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor legale 

         Art.6 Structura cheltuielilor bugetului local pe anul 2018 se prezintă astfel :       
CHELTUIELI TOTAL :                                                      2150,00  mii lei
din care :
1. Cheltuieli  sectiunea      dezvoltare                         151,00  mii lei
2. Cheltuieli curente-  secíunea de  functionare       1.999,00  mii lei       

 din acestea : 
a) cheltuieli de personal            1.325,00  mii lei
b) cheltieli bunuri si serv.                328,00  mii lei

                                 c) rezerva bugetara                 10,00  mii lei
                                           3.Alte cheltuieli burse                                         6,00  mii lei

           4.Ajutoare sociale in numerar                    330,00  mii lei
5.Cheltuieli de capital(sect.dezv.)               151,00  mii lei

    Credite bugetare destinate stangerii platilor restante      26,26  mii lei 
                 Art.7 Cheltuielile pentru  administratia publica locala,cap.51.01.03  se stabilesc   în

suma de 781,00 mii lei,din care : 650,00 mii lei reprezinta cheltuieli de personal, 121,00 mii lei
cheltuieli  pentru bunuri si servicii   și 10,00 mii lei cheltuieli  de capital.Rezerva bugetară se
stabilește  în  sumă  10,00  mii  lei  la  capitolul  54.05.00.  alte  servicii    publice  generale  ,
cap.61.05.00 pentru protectie  civila  și protecție  contra  incendiilor   cheltuielile  se stabilesc în
sumă de 7,00 mii lei.

Art.8  Cheltuielile social-culturale ce se finanțează din bugetul local se stabilesc în
suma de   1004,00 mii lei, din care:
-  pentru capitolul 65.03. învățământ prescolar și primar suma de 32,00 mii lei   repartizata pe

titluri de cheltuieli astfel :  20,00 mii lei cheltuieli bunuri si servicii, asistență socială 6,00 mii
lei și burse 6,00 mii lei. 

-  pentru cultura, recreere și religie capitolul 67.03- suma de 30,00 miii lei reparizată pe titluri
de cheltuieli astfel :30 mii lei pentru cheltuieli de personal.



-   pentru  asistentă  socială  capitolul  68.00  suma  de  974  mii  lei,  din  care  645,00  mii  lei
cheltuieli  de  personal , 325,00 mii lei indemnizatii persoane cu handicap și 4,00 mii lei
pentru  ajutoare sociale in numerar.

Art.9.Cheltuieli pentru locuințe servicii si dezvoltare publică, capitolul 70.00 ce 
se finanțeaza din bugetul local se stabilesc în suma de 176,00 mii lei, dupa cum urmează :

110,00 mii lei pentru bunuri și servicii  și  66,00 mii lei pentru cheluieli de capital.
Art.10 Cheltuielile  pentru transporturi-  capitolul 84.03.01-drumuri  și poduri se

stabilesc în suma de135,00 mii lei,  din care 60,00 mii lei pentru bunuri și servicii, 75,00  mii lei
pentru cheltuieli de capital.

Art.11 Cheltuielile pentru desfășurarea altor acțiuni economice capitolul 87.00 se
stabilesc în sumă de  5 mii lei.   

Art.12 Cheltuielile  curente ale activitatilor finanțate integral din venituri proprii
sumă de  3.82 mii lei , detaliate în anexa nr.2.

Art.13  Excedentul bugetului activităților finanțate din venituri proprii in suma de
1.82 mii lei este folosit pentru sectiunea de  funcționare a anului curent .
                     Art.14.  Primarul comunei poate prezenta Consiliului local propuneri  de
rectificare a bugetului local pe anul 2018 ca urmare a rectificării bugetului de stat sau din alte
motive justificative.
                    Art.15. Anexele nr.1,2,3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.16.Prezenta  hotărâre  se  comunică  Institutiei  Prefectului  județului
Hunedoara,Primarului comunei Blăjeni,Administratia finanțelor publice a județului Hunedoara și
se afisează în toate satele aparținătoare comunei.

        INITIATOR                                                                                A V I Z E A Z Ă
         PRIMAR,              SECRETAR                      
JURCA HORIA-FLAVIUS              POLVEREA DANIELA - AURELIA           

                      

Prezenta hotărâre a fost adoptată ,prin vot deschis astfel:un numar de _____voturi “pentru”,un numar de 
_____voturi”impotriva si un numar de _____”abtineri.



  Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre   Nr. 9/18.01.2018

        RAPORT PRIVIND APROBAREA BUGETULUI

COMUNEI BLAJENI PE ANUL 2018          
Având în vedere prevederile  Legii  bugetului  de stat  pe anul 2018 nr. 2/2018,  Legea

privind  finantele  publice  locale  nr.273/2006,  bugetul  comunei  Blajeni  pe  anul  2018,  atât  la
venituri cât si la cheltuieli, se prezintă astfel:

CLASIFIATIA BUGETARA
- mii lei -                                     

CAPITO
L

SUBCA-
PITOL

DENUMIREA
INDICATORILOR

PROGRAM
2018

ESTIMARI

2019 2020 2021

A. VENITURI    

04.02 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe 
venit

212 224,08 226,63 227,05

04.02.04 Sume alocate din cotele 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale

 
330

 
348,81 352,77

 

353,43 

TOTAL CAP. 04. 02 COTE SI SUME DEFALATE
DIN IMPOZITUL PE VENIT

542 572,89 579,40 580,48 

07.02 07.02.01. Impozitul şi taxa pe clădiri 
-persoane fizice şi juridice

9,30
 

9,83 9,94 9,96

07.02.02 Impozitul şi taxa pe teren-
persoane fizice , juridice ,teren 
extravilan

70,20 74,20 75,05
 

75,19

TOTAL CAP. 07.02 IMPOZITE ŞI TAXE PE 
PROPRIETATE

79,50 84,03 84,99 85,15

11.02 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipii

991,00 1047,49 1059,38 1061,36 

11.02.05 TVA pentru sustinerea 
programelor de dezvoltaresi a 
proiectelor de infrastructura

0 0 0 0

11.02.06 Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale

 
434,00

 
458,74 463,95

 
464,81

TOTAL CAP. 11.02 SUME DEFALCATE DIN 
TAXA PE VALOAREA 
ADAUGATA

1425,00 1506,23 1523,33 1526,17

16.02 16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de 
transport-persoane fizice şi 
juridice

62,00 65,54 66,28 66,40

16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 
sau pe desfășurarea de activități

3,50 3,70 3,74 3,75



TOTAL CAP. 16.02 TAXE PE UTILIZAREA 
BUNURILOR,AUTORIZAREA 
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU
PE DESFĂŞURAREA DE 
ACTIVITĂŢI

65,50 69,24 70,02 70,15

18.02 18.02.50 Alte impozite şi taxe 4,00 4,23 4,28 4,28
TOTAL CAP. 18.02 ALTE  IMPOZITE  ŞI  TAXE

FISCALE
4,00 4,23 4,28 4,28

30.02 30.02.05 Venituri  din  concesiuni  şi
închirieri

7,00 7,40 7,48 7,50

TOTAL CAP. 30.02 VENITURI  DIN
PROPRIETATE

7,00 7,40 7,48 7,50

33.02 33.02.08 Alte  venituri  din  prestari  de
servicii si alte activitati 16,00 16,91

 
17,10 17,14

TOTAL CAP. 33.02 VENITURI  DIN  PRESTARI
DE  SRVICII  SI  ALTE
ACTIVITATI

16,00 16,91
 

17,10 17,14

34.02 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 2,00 2,11 2,14 2,14
TOTAL CAP. 34.02 VENITURI  DIN  TAXE

ADMINISTRATIVE,
ELIBERĂRI  PERMISE

2,00 2,11 2,14 2,14

35.02 35.02.01 Venituri  din  amenzi  şi  alte
sancţiuni  aplicate  potrivit
dispoziţiilor legale

8,00 8,46 8,55 8,57

TOTAL CAP. 35.02 AMENZI,  PENALITĂŢI  ŞI
CONFISCĂRI

8,00 8,46 8,55 8,57

42.02 42.02.00 Alte venituri 1,00 1,06 1,07 1,07 

TOTAL CAP. 36.02 DIVERSE VENITURI 1,00 1,06 1,07 1,07 

TOTAL GENERAL  VENITURI

Excedent al anului precedent

 
 2.150,00

0

2.272,56 2.298,36 2.302,65



B. CHELTUIELI

CAPITOL
SUBCA-
PITOL

DENUMIREA
INDIATORILOR

PROGRAM
2018

2019 2020 2021

51.02 51.02.01 Autorităţi  executive  şi
legislative

781,00 825,53 834,90 836,45 

54.02 54.02.50  Alte servicii publice generale 10,00 - - -
61.02 61.02.05 Protecţie  civilă  şi  protecţia

contra incendiilor -PSI
7,00 7,40 7,48 7,50

65.02 65.02.03 Învăţământ  primar  si
gimnazial

32 0 0 0

67.02 67.02.03.03 Biblioteci  publice  comunale,
orăşeneşti,  municipale  si
judeţene

30,00  31,71 32,07 32,12

TOTAL CAP. 67.02 CULTURA,  RECREERE  ŞI
RELIGIE

30,00 31,71 32,07 32,12

68.02 68.02.05.02 Asistentă  socială  în  caz   de
invaliditate

970,00 1025,29 1036,94 1038,90

68.02.15.01 Ajutoare sociale 4,00 4,23 4,28 4,28
TOTAL CAP. 68.02  ASIGURĂRI  ŞI

ASISTENTA SOCIALA
974,00 1029,52 1041,22 1043,18

70.02.06 Iluminat  public  şi  electrificări
rurale

40,00 42,28 42,76 42,84

70.02.50 Alte   servicii  în  domeniile
locuinţelor,  serviciilor  şi
dezvoltării comunale

136,00 143,75 145,38 145,66

TOTAL CAP. 70.02 LOCUINŢE  ,  SERVICII  ŞI
DEZVOLTARE PUBLICA  

176,00 186,03 188,14 188,50

84.02 84.02.03 Drumuri si poduri 135,00 142,70 144,31 144,60
Total cap.84.02  
87.02 87.02.50  ALTE  ACTIUNI

ECONOMICE
5,00 5,29 5,35 5,36

TOTAL GENERAL CHELTUIELI 2150 2238,75 2264,16 2268,42 

Blajeni la 18.01.2018

          
        INITIATOR                                                                                A V I Z E A Z Ă
         PRIMAR,              SECRETAR                      
JURCA HORIA-FLAVIUS              POLVEREA DANIELA - AURELIA           

                      



Anexa nr.2 la Proiectul de Hotărâre  Nr.9/18.01. 2018. 
 

RAPORT PRIVIND APROBAREA BUGETULUI  ACTIVITĂȚILOR 
FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

COMUNEI BLAJENI PE ANUL 2018           
Având în vedere prevederile  Legii  bugetului  de stat  pe anul 2018 nr. 2/2018,  Legea

privind  finantele  publice  locale  nr.273/2006,  bugetul  comunei  Blajeni  pe  anul  2018,  atât  la
venituri cât si la cheltuieli, se prezintă astfel:

CLASIFIATIA BUGETARA

CAPITOL
SUBCA-
PITOL

DENUMIREA
INDICATORILOR

PROGRAM

2018
ESTIMARI

2019 2020 2021

A. VENITURI   0

30.10 30.10 Venituri din proprietate 
-total

2,00 1,69 1,71 1,71

30.10.50 Alte venituri din proprietate 2,00 1,69 1,71 1,71
Total venituri  

2,00
 

1,69
 

1,71
 

1,71

CAPITO
L

SUBCAPI
TOL

DENUMIREA
INDIATORILOR

PROGRAM
2018

2019 2020 2021

B. CHELTUIELI
67.10.50 20.30.30 0,40 0,42 0,43 0,43

87.10.00 20.30.30 Alte cheltuieli  3,42 3,19 3,23 3,23

    Total cheltuieli 3,82 3,61 3,66 3,66
Excedentul anului  precedent      1,82

Blajeni la 18.01.2018           

 
        INITIATOR                                                                                A V I Z E A Z Ă
         PRIMAR,              SECRETAR                      
JURCA HORIA-FLAVIUS              POLVEREA DANIELA - AURELIA           

                      



ROMANIA      
JUDETUL  HUNEDOARA
COMUNA BLĂJENI
CONSILIUL LOCAL

       H O T Ă R Â R E A NR.____ /2018

Privind aprobarea  bugetului general consolidat al comunei Blăjeni pe anul 2018

Consiliul local al comunei Blăjeni, judetul Hunedoara ;
Având  în  vedere  Proiectul  de  hotărâre  Nr.9/18.01.2018,   Expunerea  de  motive

nr.25/18.01.2018 la Proiectul de hotarare inițiat de către domnul primar Jurca Horia-Flavius prin
care se propune aprobarea bugetului local al comunei Blăjeni pe anul 2018,Avizul comisie de
specialitate  Nr.27/18.01.2018  ,  Raportul  de  specialitate  Nr.26/18.01.2018  al  doamnei  Ștefan
Adriana-Lucia,  consilier  superior  în  cadrul  compartimentului  de  specialitate  al  primarului
comunei Blăjeni precum și avizul comisiei de specialitate.
                       Adresa Administrației județene a finanțelor publice Hunedoara nr. 834/11.01.2018
Hotărârea  Consiliului  Judetean  Hunedoara  nr.15/2018  trasmisă  cu  adresa
nr.1199/29.01.2018,Adresa Instituției Prefectului,județul Hunedoara, Nr.517/15.01.2018,

 In temeiul  art  20,  alin  1 din  legea  nr.  273/2006 privind  finantele  publice  locale  cu
modificările și completarile ulterioare, ale Legi bugetului de stat pe  anul 2018 Nr.2/2018 , art.6
din Legea.nr.52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică,completată și ale
art. 36 alin 2 litera b alin 4 litera a, art 45 alin 2, litera a din Legea administrației publice locale
Nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E  :

Art.1 Se aprobă bugetul general consolidat al comunei Blajeni pentru anul 2018
în sumă de  2152 mii lei  la partea de venituri   și de 2153,82 mii lei  la partea de cheltuieli.
Bugetul general consolidat cuprinde :  bugetul   local   în suma de  2510 mii   atat la partea de
venituri cât și la partea de cheltuieli și bugetul activităților finanțate din venituri proprii  în
sumă de 2 mii lei la venituri , iar  la cheltuieli în sumă de 3.82 mii lei, diferența de 1,82mii lei din
excedentul anului precedent.

Art. 2 Estimările bugetului  local al comunei Blăjeni atat la partea de venituri cât
și la partea de cheltuieli se stabilește  pentru anul 2019  în suma de  2272.56 mii lei, pentru anul
2020   in suma de  2298.36 mii lei, pentru anul 2021 este in suma de 2302.56 mii lei 

Bugetul local al comunei detaliat pe capitole si subcapitole atât la venituri și cât și
la cheltuieli este prevăzut in anexa nr. 1. 

 Bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii este estimat la venituri
pentru anul 2019 în sumă de 1.69 mii lei, pentru anul 2020  in sumă de  1.71 mii lei, pentru anul
2021 în sumă de 1.71 mii lei. Cheltuielile sunt estimate pentru anul 2019 în sumă de 1,27 mii
lei,iar pentru anii 2020,2021 în sumă de 1.98 mii lei pentru fiecare an.

Bugetul activitați lor finantate integral din venituri proprii detaliat pe capitole si
subcapitole  atât  la  venituri  și  cât  și  la  cheltuieli  este  prevazut     în  anexa nr.  2  la  prezenta
hotărâre.



Lista de investitii pe total buget consolidat este detaliată în anexa 3 la prezenta
hotărâre.

Art.3 Resursele  financiare  ale  bugetului  local  se  constituie  din  impozitele  si
taxele locale de la persoanele fizice si  juridice stabilite in conditiile legii,  cote defalcate din
impozitul  pe  venit,  si   sumele   defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugata  privind   finanțarea
cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul  comunelor,  oraselor,  municipiilor,  sectoarelor  și
municipiului București.

Art.4 Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2018 in suma de 2150 mii lei 
se prezinta astfel :

VENITURI TOTAL              2150,00  mii lei
din care :
.Venituri propii    724,00   mii lei
 Venituri curente                                      1426,00   mii lei 

                           -din total venituri :
- venituri fiscale              2.116,00  mii lei
- venituri nefiscale       33,00  mii lei 

 - subvenție            1,00 mii lei
          Art.5 Cheltuielile prevăzute in bugetul general consolidat  pe anul 2018 în sumă de

2150,00 mii lei reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite, iar specificarea lor se face în
conditiile  legii.  Achiziționarea  de  bunuri  și  servicii  se  va  face  numai  în  limitele  creditelor
bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor legale 

         Art.6 Structura cheltuielilor bugetului local pe anul 2018 se prezintă astfel :       
CHELTUIELI TOTAL :                                                      2150,00  mii lei
din care :
1. Cheltuieli  sectiunea      dezvoltare                         151,00  mii lei
2. Cheltuieli curente-  secíunea de  functionare       1.999,00  mii lei       

 din acestea : 
a) cheltuieli de personal            1.325,00  mii lei
b) cheltieli bunuri si serv.                328,00  mii lei

                                 c) rezerva bugetara                 10,00  mii lei
                                    3.Alte cheltuieli burse                                                     6,00  mii lei

            4.Ajutoare sociale in numerar                                330,00  mii lei
5.Cheltuieli de capital(sect.dezvoltare)               151,00  mii lei

    Credite bugetare destinate stingerii platilor restante      26,26  mii lei 
                 Art.7 Cheltuielile pentru  administratia publica locala,cap.51.01.03  se stabilesc   în

suma de 781,00 mii lei,din care : 650,00 mii lei reprezinta cheltuieli de personal, 121,00 mii lei
cheltuieli  pentru bunuri si servicii   și 10,00 mii lei cheltuieli  de capital.Rezerva bugetară se
stabilește  în  sumă  10,00  mii  lei  la  capitolul  54.05.00.  alte  servicii    publice  generale  ,
cap.61.05.00 pentru protectie  civila  și protecție  contra  incendiilor   cheltuielile  se stabilesc în
sumă de 7,00 mii lei.
                Art.8  Cheltuielile social-culturale ce se finanțează din bugetul local se stabilesc în

suma de   1004,00 mii lei, din care:
-  pentru capitolul 65.03. învățământ prescolar și primar suma de 32,00 mii lei   repartizata pe

titluri de cheltuieli astfel :  20,00 mii lei cheltuieli bunuri si servicii, asistență socială 6,00 mii
lei și burse 6,00 mii lei. 



-  pentru cultura, recreere și religie capitolul 67.03- suma de 30,00 miii lei reparizată pe titluri
de cheltuieli astfel :30 mii lei pentru cheltuieli de personal.

-   pentru  asistentă  socială  capitolul  68.00  suma  de  974  mii  lei,  din  care  645,00  mii  lei
cheltuieli  de  personal , 325,00 mii lei indemnizatii persoane cu handicap și 4,00 mii lei
pentru  ajutoare sociale in numerar.

          Art.9. Cheltuieli pentru locuințe servicii si dezvoltare publică, capitolul 70.00 ce se
finanțeaza din bugetul local se stabilesc în suma de 176,00 mii lei, dupa cum urmează :

110,00 mii lei pentru bunuri și servicii  și  66,00 mii lei pentru cheluieli de capital.
                Art.10. Cheltuielile pentru transporturi- capitolul 84.03.01-drumuri și poduri se 
stabilesc în suma de135,00 mii lei,  din care 60,00 mii lei pentru bunuri și servicii, 75,00  mii 
lei  pentru cheltuieli de capital.
                Art.11. Cheltuielile pentru desfășurarea altor acțiuni economice capitolul 87.00 se 
stabilesc în sumă de  5 mii lei.   
                Art.12. Cheltuielile  curente ale activitatilor finanțate integral din venituri proprii   
sumă de  3.82 mii lei , detaliate în anexa nr.2.

          Art.13. Excedentul bugetului activităților finanțate din venituri proprii in suma de
1.82 mii lei este folosit pentru sectiunea de  funcționare a anului curent .
                      Art.14.  Primarul comunei poate prezenta Consiliului local propuneri  de
rectificare a bugetului local pe anul 2018 ca urmare a rectificării bugetului de stat sau din alte
motive justificative.
                      Art.15.   Anexele nr.1,2,3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.16 Prezenta  hotărâre  se  comunică  Institutiei  Prefectului  județului
Hunedoara,Primarului comunei Blăjeni,Administratia finanțelor publice a județului Hunedoara și
se afisează în toate satele aparținătoare comunei.

Blajeni la 23.02.2018.

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                       CONTRASEMNEAZA
         DUMA EUSEBIU ION       SECRETAR      

                                                                                                               
POLVERE A DANIELA - AURELIA                                                                                              

                      

Prezenta hotărâre a fost adoptată ,prin vot deschis astfel:un numar de _____voturi “pentru”,un numar de 
_____voturi”impotriva si un numar de _____”abtineri.



  Anexa nr.1 la HCL  Nr. ____ /2018.

                                                                                                           

RAPORT PRIVIND APROBAREA BUGETULUI

COMUNEI BLAJENI PE ANUL 2018          
Având în vedere prevederile  Legii  bugetului  de stat  pe anul 2018 nr. 2/2018,  Legea

privind  finantele  publice  locale  nr.273/2006,  bugetul  comunei  Blajeni  pe  anul  2018,  atât  la
venituri cât si la cheltuieli, se prezintă astfel:

CLASIFIATIA BUGETARA
- mii lei -                                     

CAPITO
L

SUBCA-
PITOL

DENUMIREA
INDICATORILOR

PROGRAM
2018

ESTIMARI

2019 2020 2021

A. VENITURI    

04.02 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe 
venit

212 224,08 226,63 227,05

04.02.04 Sume alocate din cotele 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale

 
330

 
348,81 352,77

 

353,43 

TOTAL CAP. 04. 02 COTE SI SUME DEFALATE
DIN IMPOZITUL PE VENIT

542 572,89 579,40 580,48 

07.02 07.02.01. Impozitul şi taxa pe clădiri 
-persoane fizice şi juridice

9,30
 

9,83 9,94 9,96

07.02.02 Impozitul şi taxa pe teren-
persoane fizice , juridice ,teren 
extravilan

70,20 74,20 75,05
 

75,19

TOTAL CAP. 07.02 IMPOZITE ŞI TAXE PE 
PROPRIETATE

79,50 84,03 84,99 85,15

11.02 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipii

991,00 1047,49 1059,38 1061,36 

11.02.05 TVA pentru sustinerea 
programelor de dezvoltaresi a 
proiectelor de infrastructura

0 0 0 0

11.02.06 Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru  
echilibrarea bugetelor locale

 
434,00

 
458,74 463,95

 
464,81

TOTAL CAP. 11.02 SUME DEFALCATE DIN 
TAXA PE VALOAREA 
ADAUGATA

1425,00 1506,23 1523,33 1526,17

16.02 16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de 
transport-persoane fizice şi 
juridice

62,00 65,54 66,28 66,40



16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 
sau pe desfășurarea de activități

3,50 3,70 3,74 3,75

TOTAL CAP. 16.02 TAXE PE UTILIZAREA 
BUNURILOR,AUTORIZAREA 
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU
PE DESFĂŞURAREA DE 
ACTIVITĂŢI

65,50 69,24 70,02 70,15

18.02 18.02.50 Alte impozite şi taxe 4,00 4,23 4,28 4,28
TOTAL CAP. 18.02 ALTE  IMPOZITE  ŞI  TAXE

FISCALE
4,00 4,23 4,28 4,28

30.02 30.02.05 Venituri  din  concesiuni  şi
închirieri

7,00 7,40 7,48 7,50

TOTAL CAP. 30.02 VENITURI  DIN
PROPRIETATE

7,00 7,40 7,48 7,50

33.02 33.02.08 Alte  venituri  din  prestari  de
servicii si alte activitati 16,00 16,91

 
17,10 17,14

TOTAL CAP. 33.02 VENITURI  DIN  PRESTARI
DE  SRVICII  SI  ALTE
ACTIVITATI

16,00 16,91
 

17,10 17,14

34.02 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 2,00 2,11 2,14 2,14
TOTAL CAP. 34.02 VENITURI  DIN  TAXE

ADMINISTRATIVE,
ELIBERĂRI  PERMISE

2,00 2,11 2,14 2,14

35.02 35.02.01 Venituri  din  amenzi  şi  alte
sancţiuni  aplicate  potrivit
dispoziţiilor legale

8,00 8,46 8,55 8,57

TOTAL CAP. 35.02 AMENZI,  PENALITĂŢI  ŞI
CONFISCĂRI

8,00 8,46 8,55 8,57

42.02 42.02.00 Alte venituri 1,00 1,06 1,07 1,07 

TOTAL CAP. 36.02 DIVERSE VENITURI 1,00 1,06 1,07 1,07 

TOTAL GENERAL  VENITURI

Excedent al anului precedent

 
 2.150,00

0

2.272,56 2.298,36 2.302,65



B. CHELTUIELI

CAPITOL
SUBCA-
PITOL

DENUMIREA
INDIATORILOR

PROGRAM
2018

2019 2020 2021

51.02 51.02.01 Autorităţi  executive  şi
legislative

781,00 825,53 834,90 836,45 

54.02 54.02.50  Alte servicii publice generale 10,00 - - -
61.02 61.02.05 Protecţie  civilă  şi  protecţia

contra incendiilor -PSI
7,00 7,40 7,48 7,50

65.02 65.02.03 Învăţământ  primar  si
gimnazial

32 0 0 0

67.02 67.02.03.03 Biblioteci  publice  comunale,
orăşeneşti,  municipale  si
judeţene

30,00  31,71 32,07 32,12

TOTAL CAP. 67.02 CULTURA,  RECREERE  ŞI
RELIGIE

30,00 31,71 32,07 32,12

68.02 68.02.05.02 Asistentă  socială  în  caz   de
invaliditate

970,00 1025,29 1036,94 1038,90

68.02.15.01 Ajutoare sociale 4,00 4,23 4,28 4,28
TOTAL CAP. 68.02  ASIGURĂRI  ŞI

ASISTENTA SOCIALA
974,00 1029,52 1041,22 1043,18

70.02.06 Iluminat  public  şi  electrificări
rurale

40,00 42,28 42,76 42,84

70.02.50 Alte   servicii  în  domeniile
locuinţelor,  serviciilor  şi
dezvoltării comunale

136,00 143,75 145,38 145,66

TOTAL CAP. 70.02 LOCUINŢE  ,  SERVICII  ŞI
DEZVOLTARE PUBLICA  

176,00 186,03 188,14 188,50

84.02 84.02.03 Drumuri si poduri 135,00 142,70 144,31 144,60
Total cap.84.02  
87.02 87.02.50  ALTE  ACTIUNI

ECONOMICE
5,00 5,29 5,35 5,36

TOTAL GENERAL CHELTUIELI 2150 2238,75 2264,16 2268,42 

Blajeni la 23.02.2018

 PRESEDINTE DE SEDINTA
                                                                                         CONTRASEMNEAZA

      DUMA EUSEBIU ION                    
                                          SECRETAR,
    POLVEREA DANIELA- AURELIA

                                                                                                            



Anexa nr.2 la HCL Nr. ____/2018 

RAPORT PRIVIND APROBAREA BUGETULUI  ACTIVITĂȚILOR 
FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

COMUNEI BLAJENI PE ANUL 2018           
Având în vedere prevederile  Legii  bugetului  de stat  pe anul 2018 nr. 2/2018,  Legea

privind  finantele  publice  locale  nr.273/2006,  bugetul  comunei  Blajeni  pe  anul  2018,  atât  la
venituri cât si la cheltuieli, se prezintă astfel:

CLASIFIATIA BUGETARA

CAPITOL
SUBCA-
PITOL

DENUMIREA
INDICATORILOR

PROGRAM

2018
ESTIMARI

2019 2020 2021

A. VENITURI   0

30.10 30.10 Venituri din proprietate 
-total

2,00 1,69 1,71 1,71

30.10.50 Alte venituri din proprietate 2,00 1,69 1,71 1,71
Total venituri  

2,00
 

1,69
 

1,71
 

1,71

CAPITO
L

SUBCAPI
TOL

DENUMIREA
INDIATORILOR

PROGRAM
2018

2019 2020 2021

B. CHELTUIELI
67.10.50 20.30.30 0,40 0,42 0,43 0,43

87.10.00 20.30.30 Alte cheltuieli  3,42 3,19 3,23 3,23

    Total cheltuieli 3,82 3,61 3,66 3,66
Excedentul anului  precedent      1,82

Blajeni la  18.01.2018           

                    PRESEDINTE DE SEDINTA                 CONTRASEMNEAZA
                           DUMA EUSEBIU ION                           SECRETAR,

         
,   

                                      POLVEREA DANIELA- AURELIA



ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BLĂJENI
PRIMAR
Nr.25/18.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL  DE HOTARARE 

PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI LOCAL 

AL COMUNEI BLĂJENI PE ANUL 2018

              In conformitate cu:
                 Adresa  Administrației  județene  a  finanțelor  publice  Hunedoara  nr.

834/11.01.2018 precum și Adresa Instituției Prefectului,județul Hunedoara Nr.517/15.01.2018,
bugetul general consolidat al comunei Blajeni pentru anul 2018 în sumă de 2150,00 mii lei la
partea de venituri  și de 2153,82 la partea de cheltuieli. Bugetul general consolidat cuprinde :
bugetul  local   în suma de  2150,00 mii  atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli și
bugetul activităților finanțate din venituri proprii  în sumă de 2,00 mii lei la venituri , iar  la
cheltuieli în sumă de 3,82 mii lei, diferența de 1,82 mii lei din excedentul anului precedent.
      Cheltuielile prevăzute in bugetul general consolidat  pe anul 2018   reprezintă limite maxime
care nu pot fi depășite, iar specificarea lor se face în conditiile legii. Achiziționarea de bunuri și
servicii se va face numai în limitele creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor
legale 
    Cheltuielile pentru  pentru administratia publica locala,  se stabilesc   în suma de 781,00 mii

lei,   pentru ordine publica si siguranța  natională   7,00 mii lei 
   Cheltuielile social-culturale ce se finanțează din bugetul local se stabilesc în suma de  1036

mii lei, din care: pentru învățământ suma de 32,00 mii lei ,  pentru cultura, recreere și religie
suma de 30,00 miii lei,  pentru asistenta sociala 947 mii lei  
     Cheltuieli pentru servicii si dezvoltare publică ce se finanțeaza din bugetul local se stabilesc
în suma de 176,00 mii lei, dupa cum urmează : 40 mii lei- pentru iluminat public , 136,00 mii lei-
alte servicii în domeniul  dezvoltării comunale din care 110 mi lei. 

Cheltuielile pentru transporturi- drumuri și poduri se stabilesc în suma de 135,00 mii lei .
         Cheltuielile pentru desfășurarea altor acțiuni economice în suma de  5 mii lei.   
Cheltuielile activitatilor finanțate integral din venituri proprii    sumă de  3,82 mii lei,   

         Excedentul anului 2016 pentru bugetul local in suma de 441,49 mii lei nu este folosit
pentru bugetul inițial al anului . Excedentul bugetului activităților finanțate din venituri proprii in
suma de 1,82 mii lei este folosit pentru sectiunea de funcționare .

Fata de cele relatate mai sus, va propun  domnilor consilieri, sa analizati Proiectul  de 
hotarare insotit de cele trei anexe care fac parte integranta din proiectul de hotarare.

Blăjeni la 18.01.2018

PRIMAR,
Jurca Horia- Flavius



ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BLAJENI
Nr.26/18.01.2018

RAPORT   LA PROIECTUL DE HOTARARE
privind adoptarea bugetului local al comunei Blăjeni 

pe anul 2018  şi a estimărilor pe anii 2019 -2021

Domnilor consilieri :
                Bugetul local pe anul 2018 se prezintă echilibrat, fiind întocmit în conformitate   cu
Legea  bugetului  de stat  pe   anul  2018 nr  2/2018 , adresa  Adresa  Administrației  județene  a
finanțelor publice Hunedoara nr. 834/11.01.2018 precum și Adresa Instituției Prefectului,județul
Hunedoara Nr.517/15.02.2018 . Bugetul cuprinde nominalizate sursele de venituri cu evaluările
posibile de atins şi capitolele de cheltuieli cu sumele maxime ce pot fi cheltuite, prevederile de
credite aferente plăţilor restante la 31 decembrie 2017, precum şi previziunile pentru anii 2019 –
2021.

Cotele defalcate din impozitul pe venit sunt în sumă de  542,00 mii lei. Sumele defalcate
din TVA sunt în sumă de 1425,00 mii lei, din care pentru învăţământul primar şi asistenţă socială
în sumă de 991,00 mii lei si pentru echilibrare 434,00 mii lei .

La repartizarea bugetului local s-a avut în vedere, modificările legislative care au apărut,
veniturile proprii care pentru acest an nu au fost majorate precum si taxele ce se cuprind în buget,
creanţele  bugetului  local  pentru anul 2018 . Nu a fost  posibil  să cuprindem în bugetul local
creanțele neâncasate la 31 decembrie 2017 deoarece nu sunt poziții  nelichidate sau altfel de taxe
neîncasate,  dar s-a ținut cont de: - realizările la finele anului 2017; - prevederile din Legea de
adoptare  a  bugetului  pe  anul  2018,  care  stabileşte  modul  de  repartizare  a  sumelor  pentru
învăţământ şi asistenţă socială privind și reducerea cheltuielilor materiale cu 10% față de anul
precedent.

Ţinând cont de toate cele de mai sus  bugetul general consolidat al comunei  Blajeni
pentru anul 2018  în sumă de 2152,00 mii lei la partea de venituri  și de 2153,82 la partea de
cheltuieli. Bugetul general consolidat cuprinde : bugetul  local   în suma de  2150,00 mii  atat la
partea de venituri cât și la partea de cheltuieli și  bugetul activităților  finanțate din venituri
proprii  în sumă de 2,00 mii lei la venituri , iar  la cheltuieli în sumă de 3,82 mii lei, diferența de
1,82 mii lei din excedentul anului precedent.
 Veniturile și cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2018 in suma de 2150,00 mii
lei  se  prezintă  în  anexa  nr.1  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre,  veniturile  și
cheltuielile   bugetul activităților  finanțate din venituri proprii  sunt prezentate în anexa nr.2
care de asemenea face parte integrantă din prezenta hotărâre.



  Excedentul bugetului activităților finanțate din venituri  proprii in suma de 1,82 mii lei este
folosit pentru sectiunea de funcționare .
       

Hotărârea  de  adoptare  a  bugetului  cuprinde  şi  modificările  intervenite  în  legislaţie,
condiţionările impuse la repartizarea sumelor conform adreselor DGFP Hunedoara şi a Consiliul
Judetean Hunedoara. În acest context cheltuielile bugetului local  în sumă totală de 2.150 mii
lei,pe secțiuni bugetare sunt repartizate astfel : - pentru secţiunea funcţionare 1999,00 mii lei și
pentru secţiunea dezvoltare 151,00 mii lei.

Luând  în  considerare  cele  mai  sus  relatate  şi  detalierile  din  anexele  la  Proiectul  de
hotărâre inițiat  de către domnul primar Jurca Horia Flavius, bugetul prezentat  poate fi  supus
dezbaterii Consiliului local al comunei Blăjeni, în forma prezentată.
 

Blajeni la 18.01.2018

CONSILIER SUPERIOR
Ștefan Adriana Lucia


