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PROCES-VERBAL 

privind afișarea “Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 

Comunei Ernei pe anul 2021” 

 

Încheiat astăzi, 24.03.2021 

Noi, Berekmeri Ibolya, șef Birou financiar-contabil și Hochbauer Mihaly-

secretar UAT Ernei, astăzi, 24 martie 2021, în temeiul prevederilor art.39, alin.(3) 

din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, am procedat la afișarea în loc vizibil, la avizierul de la sediul 

Primăriei Comunei Ernei a “Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 

local al Comunei Ernei pe anul 2021” ”, inițiat de Primarul Comunei Ernei, în 

temeiul art.136 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

În conformitate cu prevederile art.39–teza finală din Legea nr.273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, locuitorii 

unității administrativ-teritoriale pot depune contestații privind proiectul de buget în 

termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia, respectiv până în 

data de 08.04.2021. 

Am încheiat prezentul proces-verbal în 3 (trei) exemplare, din care din care 

câte unu în dosarele de ședință, iar al treilea se afișează împreună cu proiectul de 

hotărâre. 

 

COMISIA DE AFIŞARE , 
  

                               Ec. Berekmeri Ibolya, șef Birou financiar-contabil 

                               Hochbauer Mihaly, secretar 

                                                    

 
 

 

 

 



HOTĂRÂREA  (PROIECT Nr.17 din 24 martie 2021) 
privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ernei, județul Mureș  pe 

anul 2021 

 

Consiliul local al comunei Ernei, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa  ordinară de lucru din 

data de __.04.2021, 

analizând referatul de aprobare  al primarului Comunei Ernei nr.3299/24.03.2021, raportul 

de specialitate prin care Biroul financiar-contabil propune aprobarea bugetului local pe anul 2021, 

înregistrat cu nr.3303/24.03.2021, precum și raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local nr.______/__.04.2021, 

în conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) lit.a), art.20 alin.(1) lit.a), art.39, art.26, 

precum și art.58 alin.(1) lit.(a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

având în vedere prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică  

ținând seama de prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, 

în temeiul prevederilor art.129 alini.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) și cele ale art.196 

alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1.Se aprobă bugetul local al comunei Ernei pe anul 2021 în suma de 10.773 mii lei la 

venituri si  14.699 mii lei la cheltuieli, pe sectiune de functionare si sectiune de dezvoltare, 

conform anexei nr.1/1. 

Art.2.Se aprobă bugetul local la sectiunea de functionare pe anul 2021, la partea de 

venituri, în suma de 7.339 mii lei si la partea de cheltuieli în suma de 7.339 mii lei, conform anexei 

nr.1/2. 

Art.3.Se aprobă bugetul local la secțiunea de dezvoltare pe anul 2021, la partea de 

venituri în suma de 3.484 mii lei și la partea de cheltuieli în suma de 7.360 mii lei, conform anexei 

nr.1/3. 

Art.4.Se aprobă bugetul institutiilor publice din venituri proprii și subventii din 

bugetul local în suma  1 mii lei la venituri și  1 mii lei la cheltuieli, conform anexei 1/4. 

Art.5.Se aprobă lista de investiții finanțată din buget local în 7.360 suma mii lei, conform 

anexei nr.2 

Art.6.Se aprobă cota de carburanţi lunar în cantitate de 1945 l, conform anexei nr.3. 

Art.7.Se aprobă numărul de personal și fondul de salariilor de baza  aferent, conform 

anexei nr.4. 

Art.8.Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                                                                          

Iniţiator,                                                                                                       Avizat pentru legalitate 

Primar,                                                                                                 Secretar general al U.A.T,                         

Ferenc JÁNOSI                                                                                            Mihály HOCHBAUER 
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BUGETUL LOCAL  PE ANUL 2021

JUDETUL MURES
Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA ERNEI
Formular:  10/01

Denumire indicator

    1pag:

2021
Program

-mii lei-

A B 1=3+4+5+6

Data: 24/03/2021 Tit:

Cod 

2

din care
credite bugetare

destinate stingerii
platilor restante

Prevederi anuale

             10,773,00000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

              5,054,004990 VENITURI  PROPRII

              8,118,00000202 I. VENITURI CURENTE

              7,678,00000302 A. VENITURI FISCALE

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

              3,017,00CASTIGURI DIN CAPITAL

000502 A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
JURIDICE

030002 A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri

              3,017,00din capital de la persoane fizice

0302 IMPOZIT PE VENIT

030218  Impozitul pe veniturile din transferul
 proprietatilor imobiliare din
 patrimoniul personal

0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

              3,017,00VENIT

040201  Cote defalcate din impozitul pe

              2,014,00 venit

040204  Sume alocate din cotele defalcate din
 impozitul pe venit pentru echilibrarea

              1,003,00 bugetelor locale

040205  Sume repartizate din Fondul la dispozitia
 Comnsiliului Judetean

              1,235,00070002 A3 Impozite si taxe pe proprietate

              1,235,000702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

                763,00070201  Impozit si taxa pe cladiri

                349,00070202  Impozit si taxa pe teren

070203  Taxe judiciare de timbru si alte taxe

                 22,00 de timbru

                101,00070250  Alte impozite si taxe pe proprietate

              3,388,00100002 A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

              3,064,001102 SUME DEFALCATE DIN TVA

110202  Sume defalcate din taxa pe valoarea
 adaugata pentru finantarea cheltuielilor
 descentralizate la nivelul comunelor,
 oraselor, municipiilor si sectoarelor

              1,355,00 Municipiului Bucuresti

110205  Sume defalcate din taxa pe valoarea
 adaugata pentru drumuri

110206  Sume defalcate din taxa pe valoarea
 adaugata pentru echilibrarea bugetelor
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Prevederi anuale

              1,709,00 locale

1602 TAXE PE UTILIZAREA
UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA

                324,00DE ACTIVITATI

                324,00160202  Impozit pe  mijloacele de transport

                 38,00180002 A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

                 38,001802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

                 38,00180250  Alte impozite si taxe

                440,00290002 C. Venituri nefiscale

                 46,00300002 C1. Venituri din proprietate

                 46,003002 VENITURI DIN PROPRIETATE

                 45,00300205  Venituri din concesiuni si inchirieri

30020530   Alte venituri din concesiuni si inchi-

                 45,00  rieri de catre institutiile publice

                  1,00300250  Alte venituri din proprietate

                394,00330002 C2. Vanzari de bunuri si servicii

3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

                 14,00ACTIVITATI

330228  Venituri din recuperarea cheltuielilor

                  5,00 de judecata, imputatii si despagubiri

330250  Alte venituri din prestari de servicii

                  9,00 si alte activitati

3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

                  4,00ELIBERARI PERMISE

                  4,00340202  Taxe extrajudiciare de timbru

340250  Alte venituri din taxe administrative,
 eliberari permise

                151,003502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

350201  Venituri din amenzi si alte sanctiuni

                150,00 aplicate potrivit dispozitiilor legale

35020102   Venituri din amenzi si alte sanctiuni
  aplicate de catre alte institutii de

                150,00  specialitate

                  1,00350250  Alte amenzi, penalitati si confiscari

                225,003602 DIVERSE VENITURI

                224,00360206  Taxe speciale

360214  Venituri din recuperarea cheltuielilor
 efectuate in cursul procesului de
 executare silita

                  1,00360250  Alte venituri

370203  Varsaminte din sectiunea de functionare
 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

               -871,00 a bugetului local

                871,00370204  Varsaminte din sectiunea de functionare

390002 II. Venituri din capital

3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

390201  Venituri din valorificarea unor bunuri
 ale institutiilor publice
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400002 III Operatiuni financiare

4002 INCASARI DIN RAMBURSAREA
ACORDATE

400214  Sume din excedentul bugetului local utilizate
 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii
 de dezvoltare

              1,085,00410002 IV. Subventii

420002 Subventii de la alte nivele ale

              1,085,00administratiei publice

              1,043,004202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

420234  Subventii pentru acordarea ajutorului
 pentru incalzirea locuintei cu lemne,

                  1,00 carbuni, combustibil petrolieri

420241  Subventii de la bugetul de stat pentru

                 46,00 finantarea sanatatii

420267  Subventii din sume obtinute in urma
 scoaterii la licitatie a certificatelor
 de emisii de gaze cu efect de sera pentru

                993,00 finantarea proiectelor de investitii

                  3,004995 Indicator corelare

420280  Subventii de la bugetul de stat pentru

                  3,00 decontarea cheltuielilor pentru carantina

                 42,004302 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

430231  Sume alocate din bugetul AFIR,pentru
 sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020

430234  Sume alocate din bugetul ANCPI pentru
 finantarea lucrarilor de inregistrare
 sistematica din cadrul Programului

                 42,00 national de cadastru si carte funciara

4802 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

              1,570,00AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

              1,113,00480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

48020101 Sume primite in contul platilor efectuate

                844,00in anul curent

48020102 Sume primite in contul platilor efectuate

                269,00in anii anteriori

480204 Fondul European de Dezvoltare Rurala

                457,00(FEADR)

48020401 Sume primite in contul platilor efectuate

                457,00in anul curent

             14,699,005002 TOTAL CHELTUIELI

             10,634,00    01 CHELTUIELI CURENTE

              3,455,00    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

              3,297,00    1001 Cheltuieli salariale in bani

              2,686,00    100101  Salarii de baza

                143,00    100106  Alte sporuri

    100112  Indemnizatii platite unor persoane din
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                195,00 afara unitatii

                173,00    100117  Indemnizatii de hrana

                100,00    100130  Alte drepturi salariale in bani

                 82,00    1002 Cheltuieli salariale in natura

                 82,00    100202  Norme de hrana

    100206 Vouchere de vacanta

                 76,00    1003 Contributii

                 76,00    100307  Contributia asiguratorie pentru munca

              2,629,00    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

              1,881,00    2001 Bunuri si servicii

                 23,00    200101  Furnituri de birou

                 26,00    200102  Materiale pentru curatenie

                413,00    200103  Incalzit, iluminat si forta motrica

                 32,00    200104  Apa, canal si salubritate

                 87,00    200105  Carburanti si lubrifianti

                 35,00    200106  Piese de schimb

                 59,00    200107  Transport

    200108  Posta, telecomunicatii, radio, tv,

                109,00 internet

    200109  Materiale si prestari de servicii cu

                225,00 caracter functional

    200130  Alte bunuri si servicii pentru

                872,00 intretinere si functionare

                320,00    2002 Reparatii curente

                 20,00    2003 Hrana

                 20,00    200301  Hrana pentru oameni

                  8,00    2004 Medicamente si materiale sanitare

                  1,00    200402  Materiale sanitare

                  7,00    200404  Dezinfectanti

                 70,00    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar

                 12,00    200501  Uniforme si echipament

                 58,00    200530  Alte obiecte de inventar

                 51,00    2006 Deplasari, detasari, transferari

                 51,00    200601  Deplasari interne, detasari, transferari

    2011 Carti, publicatii si materiale

                  6,00documentare

                 29,00    2013 Pregatire profesionala

                  2,00    2014 Protectia muncii

                242,00    2030 Alte cheltuieli

                  6,00    203001  Reclama si publicitate

                  5,00    203002  Protocol si reprezentare

                 18,00    203003 Prime de asigurare non-viata

                  7,00    203004  Chirii

                206,00    203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

                293,00    50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA

    5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

                293,00autoritatilor locale

                791,00    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
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                791,00    5702 Ajutoare sociale

                762,00    570201  Ajutoare sociale in numerar

    570203   Tichete de cresa si tichete sociale

                 29,00  pentru  gradinita

    58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

              3,295,00FINANCIAR 2014-2020

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare

              2,000,00Regionala (FEDR)

              1,500,00    580102 Finantarea externa nerambursabila

                500,00    580103 Cheltuieli neeligibile

    5804  Programe din Fondul European Agricol

              1,295,00 de Dezvoltare Rurala (FEADR)

                637,00    580402   Finantarea externa nerambursabila

                658,00    580403   Cheltuieli neeligibile

                171,00    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

                 11,00    5901 Burse

                100,00    5911 Asociatii si fundatii

                 60,00    5912 Sustinerea cultelor

              4,065,00    70 CHELTUIELI DE CAPITAL

              4,065,00    71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

              4,065,00    7101  Active fixe

              3,912,00    710101  Constructii

    710102  Masini, echipamente si mijloace de
 transport

    710103  Mobilier, aparatura birotica si alte

                 16,00 active corporale

                137,00    710130  Alte active fixe

              3,351,00510002 Partea I-a Servicii publice generale

              3,058,005102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

              2,928,00    01 CHELTUIELI CURENTE

              2,175,00    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

              2,130,00    1001 Cheltuieli salariale in bani

              1,689,00    100101  Salarii de baza

                121,00    100106  Alte sporuri

    100112  Indemnizatii platite unor persoane din

                195,00 afara unitatii

                 84,00    100117  Indemnizatii de hrana

                 41,00    100130  Alte drepturi salariale in bani

    1002 Cheltuieli salariale in natura

    100206 Vouchere de vacanta

                 45,00    1003 Contributii

                 45,00    100307  Contributia asiguratorie pentru munca

                673,00    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

                484,00    2001 Bunuri si servicii

                 14,00    200101  Furnituri de birou

                  3,00    200102  Materiale pentru curatenie

                 33,00    200103  Incalzit, iluminat si forta motrica
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                  2,00    200104  Apa, canal si salubritate

                 21,00    200105  Carburanti si lubrifianti

                  7,00    200106  Piese de schimb

    200108  Posta, telecomunicatii, radio, tv,

                 52,00 internet

    200109  Materiale si prestari de servicii cu

                  9,00 caracter functional

    200130  Alte bunuri si servicii pentru

                343,00 intretinere si functionare

                 30,00    2002 Reparatii curente

                 25,00    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar

                 25,00    200530  Alte obiecte de inventar

                 47,00    2006 Deplasari, detasari, transferari

                 47,00    200601  Deplasari interne, detasari, transferari

    2011 Carti, publicatii si materiale

                  3,00documentare

                 13,00    2013 Pregatire profesionala

                 71,00    2030 Alte cheltuieli

                  6,00    203001  Reclama si publicitate

                  5,00    203002  Protocol si reprezentare

                 10,00    203003 Prime de asigurare non-viata

                 50,00    203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

                 80,00    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

                 80,00    5911 Asociatii si fundatii

                130,00    70 CHELTUIELI DE CAPITAL

                130,00    71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

                130,00    7101  Active fixe

    710101  Constructii

    710103  Mobilier, aparatura birotica si alte

                 16,00 active corporale

                114,00    710130  Alte active fixe

              3,058,00    01  Autoritati executive si legislative

              3,058,00    0103   Autoritati executive

                293,005402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

                293,00    01 CHELTUIELI CURENTE

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1001 Cheltuieli salariale in bani

    100112  Indemnizatii platite unor persoane din
 afara unitatii

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    2001 Bunuri si servicii

    200107  Transport

    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar

    200530  Alte obiecte de inventar

    2030 Alte cheltuieli

    203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

                293,00    50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA

    5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia
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                293,00autoritatilor locale

    05  Fond de rezerva bugetara la dispozitia

                293,00 autoritatilor locale

    50  Alte servicii publice generale

600002 Partea II-a Aparare, ordine publica si

                656,00siguranta nationala

                656,006102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

                656,00    01 CHELTUIELI CURENTE

                470,00    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

                378,00    1001 Cheltuieli salariale in bani

                316,00    100101  Salarii de baza

                 22,00    100106  Alte sporuri

                  5,00    100117  Indemnizatii de hrana

                 35,00    100130  Alte drepturi salariale in bani

                 82,00    1002 Cheltuieli salariale in natura

                 82,00    100202  Norme de hrana

    100206 Vouchere de vacanta

                 10,00    1003 Contributii

                 10,00    100307  Contributia asiguratorie pentru munca

                186,00    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

                 92,00    2001 Bunuri si servicii

                  1,00    200101  Furnituri de birou

                  6,00    200103  Incalzit, iluminat si forta motrica

                  2,00    200104  Apa, canal si salubritate

                 22,00    200105  Carburanti si lubrifianti

                  8,00    200106  Piese de schimb

    200108  Posta, telecomunicatii, radio, tv,

                 40,00 internet

    200130  Alte bunuri si servicii pentru

                 13,00 intretinere si functionare

                  4,00    2002 Reparatii curente

                 20,00    2003 Hrana

                 20,00    200301  Hrana pentru oameni

                  8,00    2004 Medicamente si materiale sanitare

                  1,00    200402  Materiale sanitare

                  7,00    200404  Dezinfectanti

                 19,00    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar

                 10,00    200501  Uniforme si echipament

                  9,00    200530  Alte obiecte de inventar

                  3,00    2013 Pregatire profesionala

                 40,00    2030 Alte cheltuieli

                  4,00    203003 Prime de asigurare non-viata

                 36,00    203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    70 CHELTUIELI DE CAPITAL

    71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

    7101  Active fixe

    710102  Masini, echipamente si mijloace de
 transport
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                506,00    03  Ordine publica

                506,00    0304   Politie locala

    05  Protectie civila si protectia contra
 incendiilor (protectie civila

                 80,00 nonmilitara)

    50  Alte cheltuieli in domeniul ordinii

                 70,00 publice si sigurantei nationale

              5,513,00650002 Partea III-a Cheltuieli social-culturale

              2,515,006502 INVATAMANT

              2,492,00    01 CHELTUIELI CURENTE

                435,00    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

                329,00    2001 Bunuri si servicii

                  8,00    200101  Furnituri de birou

                 22,00    200102  Materiale pentru curatenie

                127,00    200103  Incalzit, iluminat si forta motrica

                 23,00    200104  Apa, canal si salubritate

                  1,00    200105  Carburanti si lubrifianti

                 59,00    200107  Transport

    200108  Posta, telecomunicatii, radio, tv,

                 17,00 internet

    200109  Materiale si prestari de servicii cu

                 27,00 caracter functional

    200130  Alte bunuri si servicii pentru

                 45,00 intretinere si functionare

                 50,00    2002 Reparatii curente

                 16,00    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar

                 16,00    200530  Alte obiecte de inventar

                  3,00    2006 Deplasari, detasari, transferari

                  3,00    200601  Deplasari interne, detasari, transferari

    2011 Carti, publicatii si materiale

                  3,00documentare

                 10,00    2013 Pregatire profesionala

                  2,00    2014 Protectia muncii

                 22,00    2030 Alte cheltuieli

                  7,00    203004  Chirii

                 15,00    203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

                 46,00    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

                 46,00    5702 Ajutoare sociale

                 17,00    570201  Ajutoare sociale in numerar

    570203   Tichete de cresa si tichete sociale

                 29,00  pentru  gradinita

    58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

              2,000,00FINANCIAR 2014-2020

    5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare

              2,000,00Regionala (FEDR)

              1,500,00    580102 Finantarea externa nerambursabila

                500,00    580103 Cheltuieli neeligibile
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                 11,00    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

                 11,00    5901 Burse

                 23,00    70 CHELTUIELI DE CAPITAL

                 23,00    71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

                 23,00    7101  Active fixe

    710101  Constructii

                 23,00    710130  Alte active fixe

              2,093,00    03  Invatamant prescolar si primar

              2,024,00    0301   Invatamant prescolar

                 69,00    0302   Invatamant primar

                393,00    04  Invatamant secundar

                393,00    0401   Invatamant secundar inferior

    50  Alte cheltuieli in domeniul

                 29,00 invatamantului

                 53,006602 SANATATE

                 53,00    01 CHELTUIELI CURENTE

                 53,00    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

                 51,00    1001 Cheltuieli salariale in bani

                 43,00    100101  Salarii de baza

                  5,00    100117  Indemnizatii de hrana

                  3,00    100130  Alte drepturi salariale in bani

    1002 Cheltuieli salariale in natura

    100206 Vouchere de vacanta

                  2,00    1003 Contributii

                  2,00    100307  Contributia asiguratorie pentru munca

                 53,00    50  Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

                 53,00    5050   Alte institutii si actiuni sanitare

              1,651,006702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

              1,621,00    01 CHELTUIELI CURENTE

                114,00    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

                110,00    1001 Cheltuieli salariale in bani

                 94,00    100101  Salarii de baza

                 10,00    100117  Indemnizatii de hrana

                  6,00    100130  Alte drepturi salariale in bani

    1002 Cheltuieli salariale in natura

    100206 Vouchere de vacanta

                  4,00    1003 Contributii

                  4,00    100307  Contributia asiguratorie pentru munca

                152,00    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

                123,00    2001 Bunuri si servicii

                  1,00    200102  Materiale pentru curatenie

                 67,00    200103  Incalzit, iluminat si forta motrica

                  4,00    200104  Apa, canal si salubritate

    200130  Alte bunuri si servicii pentru

                 51,00 intretinere si functionare

                 20,00    2002 Reparatii curente

                  3,00    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar

                  3,00    200530  Alte obiecte de inventar
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                  1,00    2006 Deplasari, detasari, transferari

                  1,00    200601  Deplasari interne, detasari, transferari

                  5,00    2030 Alte cheltuieli

                  5,00    203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

              1,295,00FINANCIAR 2014-2020

    5804  Programe din Fondul European Agricol

              1,295,00 de Dezvoltare Rurala (FEADR)

                637,00    580402   Finantarea externa nerambursabila

                658,00    580403   Cheltuieli neeligibile

                 60,00    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

                 60,00    5912 Sustinerea cultelor

                 30,00    70 CHELTUIELI DE CAPITAL

                 30,00    71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

                 30,00    7101  Active fixe

                 30,00    710101  Constructii

    710130  Alte active fixe

              1,537,00    03  Servicii culturale

    0302   Biblioteci publice comunale, orasenesti,

                 58,00  municipale

              1,417,00    0307   Camine culturale

    0308   Centre pentru conservarea si promovarea

                 23,00  culturii traditionale

                 39,00    0330   Alte servicii culturale

                 54,00    05  Servicii recreative si sportive

                 54,00    0501   Sport

                 60,00    06  Servicii religioase

              1,294,006802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

              1,294,00    01 CHELTUIELI CURENTE

                445,00    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

                435,00    1001 Cheltuieli salariale in bani

                373,00    100101  Salarii de baza

                 56,00    100117  Indemnizatii de hrana

                  6,00    100130  Alte drepturi salariale in bani

    1002 Cheltuieli salariale in natura

    100206 Vouchere de vacanta

                 10,00    1003 Contributii

                 10,00    100307  Contributia asiguratorie pentru munca

                 84,00    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

                  5,00    2001 Bunuri si servicii

    200130  Alte bunuri si servicii pentru

                  5,00 intretinere si functionare

                  3,00    2013 Pregatire profesionala

                 76,00    2030 Alte cheltuieli

                 76,00    203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

                745,00    57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

                745,00    5702 Ajutoare sociale
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                745,00    570201  Ajutoare sociale in numerar

                 20,00    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

                 20,00    5911 Asociatii si fundatii

                 76,00    04  Asistenta acordata persoanelor in varsta

    05  Asistenta sociala in caz de boli si

              1,141,00 invaliditati

              1,141,00    0502   Asistenta sociala in caz de invaliditate

    50  Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor

                 77,00 si asistentei sociale

    5050   Alte cheltuieli in domeniul asistentei

                 77,00  sociale

700002 Partea IV-a Servicii si dezvoltare

              4,730,00publica, locuinte, mediu si ape

              4,124,007002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

                720,00    01 CHELTUIELI CURENTE

                198,00    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

                193,00    1001 Cheltuieli salariale in bani

                171,00    100101  Salarii de baza

                 13,00    100117  Indemnizatii de hrana

                  9,00    100130  Alte drepturi salariale in bani

    1002 Cheltuieli salariale in natura

    100206 Vouchere de vacanta

                  5,00    1003 Contributii

                  5,00    100307  Contributia asiguratorie pentru munca

                522,00    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

                494,00    2001 Bunuri si servicii

                176,00    200103  Incalzit, iluminat si forta motrica

                  1,00    200104  Apa, canal si salubritate

                 43,00    200105  Carburanti si lubrifianti

                 20,00    200106  Piese de schimb

    200109  Materiale si prestari de servicii cu

                189,00 caracter functional

    200130  Alte bunuri si servicii pentru

                 65,00 intretinere si functionare

                 15,00    2002 Reparatii curente

                  7,00    2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar

                  2,00    200501  Uniforme si echipament

                  5,00    200530  Alte obiecte de inventar

                  6,00    2030 Alte cheltuieli

                  4,00    203003 Prime de asigurare non-viata

                  2,00    203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

              3,404,00    70 CHELTUIELI DE CAPITAL

              3,404,00    71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

              3,404,00    7101  Active fixe

              3,404,00    710101  Constructii

              2,262,00    05  Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

              2,262,00    0501   Alimentare cu apa

              1,352,00    06  Iluminat public si electrificari
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    50  Alte servicii in domeniile locuintelor,

                510,00 serviciilor si dezvoltarii comunale

                606,007402 PROTECTIA MEDIULUI

                324,00    01 CHELTUIELI CURENTE

                324,00    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

                302,00    2001 Bunuri si servicii

                  4,00    200103  Incalzit, iluminat si forta motrica

    200130  Alte bunuri si servicii pentru

                298,00 intretinere si functionare

                 22,00    2030 Alte cheltuieli

                 22,00    203030  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

                282,00    70 CHELTUIELI DE CAPITAL

                282,00    71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

                282,00    7101  Active fixe

                282,00    710101  Constructii

                  3,00    03  Reducerea si controlul poluarii

                307,00    05  Salubritate si gestiunea deseurilor

                307,00    0501   Salubritate

                296,00    06  Canalizarea si tratarea apelor reziduale

                449,00800002 Partea V-a Actiuni economice

8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA

                 29,00SI VANATOARE

                 29,00    01 CHELTUIELI CURENTE

                 29,00    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

                 29,00    2001 Bunuri si servicii

    200109  Materiale si prestari de servicii cu
 caracter functional

    200130  Alte bunuri si servicii pentru

                 29,00 intretinere si functionare

    50  Alte cheltuieli in domeniul agriculturii,

                 29,00 silviculturii, pisciculturii si vanatorii

                420,008402 TRANSPORTURI

                224,00    01 CHELTUIELI CURENTE

                224,00    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

                 23,00    2001 Bunuri si servicii

    200130  Alte bunuri si servicii pentru

                 23,00 intretinere si functionare

                201,00    2002 Reparatii curente

    58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
FINANCIAR 2014-2020

    5804  Programe din Fondul European Agricol
 de Dezvoltare Rurala (FEADR)

    580402   Finantarea externa nerambursabila

    580403   Cheltuieli neeligibile

                196,00    70 CHELTUIELI DE CAPITAL

                196,00    71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

                196,00    7101  Active fixe
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                196,00    710101  Constructii

                420,00    03  Transport rutier

                 55,00    0301   Drumuri si poduri

                365,00    0303   Strazi

9802 EXCEDENT

              3,926,009902 EXCEDENT/DEFICIT

Contabil,BEREKMERI IBOLYA
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JANOSI FERENC
Primar,

Contabil,



BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN

JUDETUL MURES
Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA ERNEI
Formular:  10/02
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                  1,00000110 TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII

                  1,00000210 I. VENITURI CURENTE

                  1,00290010 C. Venituri nefiscale

                  1,00300010 C1. Venituri din proprietate

                  1,003010 VENITURI DIN PROPRIETATE

                  1,00301050  Alte venituri din proprietate

                  1,005010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI

                  1,00    01 CHELTUIELI CURENTE

                  1,00    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

                  1,00    2001 Bunuri si servicii

    200130  Alte bunuri si servicii pentru

                  1,00 intretinere si functionare

                  1,006510 INVATAMANT

                  1,00    01 CHELTUIELI CURENTE

                  1,00    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

                  1,00    2001 Bunuri si servicii

    200130  Alte bunuri si servicii pentru

                  1,00 intretinere si functionare

                  1,00    04  Invatamant secundar

                  1,00    0401   Invatamant secundar inferior

Contabil,BEREKMERI IBOLYA
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JANOSI FERENC
Primar,

Contabil,



COMUNA ERNEI                                                                                                Anexa nr.2 la proiectul HCL Ernei nr.17/24.03.2021                       

 

                                                                                     

                                                                 LISTA LUCRARILOR DE INVESTITII PE ANUL 2021 

                                                                                            

                                                                                                                                                                                  

Nr.cr

t 

Cap.scap.art.al. Tipul 

lucrarii 

Denumirea Suma 

  -lei- 

1 51.01.03.71.01.30 Nou Achizitie  teren si amenajare piata de zi  

agroalimentara in comuna Ernei 

100000 

2 51.01.03.71.01.03 Nou Achizitie laptopuri           16000 

3 51.01.03.71.01.30 Nou Achizitie 3 module de automatizari in programul de 

impozite si taxe privind exportul de date in registrul 

Inmatriculari, preluare date din trezorerie si 

preluare date de BEJ 

14000 

 
Total cap.51.02 

  
130000 

4 65.02.03.01.58.01 

58.01.02                1500000 

58.01.03                  500000 

In continuare Construire gradinita  cu program prelungit in 

localitatea Ernei,comuna Ernei 

 

2000000 

5 65.02.03.01.71.01.30 Nou Sistem de alarma la efractie la Gradinita 

Dumbravioara 

4000 

6 65.02.04.01.71.01.30 Nou Sistem de alarma la efractie la Scoala generala 

Dumbravioara 

4000 

7 65.02.04.01.71.01.30 Nou Placheta comemorativa Teleki Samuel-bronz 15000 

 Total cap.65.02   2023000 

8  

67.02.03.07.58.04 

58.04.02    637000 

58.04.03    658000 

In 

 continuare 

Modernizarea si reabilitarea Caminului Cultural din 

satul Sacareni,comuna Ernei 

1295000 

9 67.02.03.08.71.01.01 Nou Actualizare SF Amenajare centru cultural 

multifunctional in localitatea Ernei, comuna Ernei, 

Judetul Mures 

23000 

     



10 67.02.05.01.71.01.01 Nou Extindere imprejmuire teren baza sportiva Ernei 7000 

 Total 67.02   1325000 

11 70.02.05.01.71.01.01 In continuare Alimentare cu apa  in localitatea 

Dumbravioara,comuna Ernei 

2262000 

12 70.02.06.71.01.01 In continuare PT Modernizarea sistemului de iluminat public 

comuna Ernei in localitatile  Caluseri, 

Sacareni ,Icland,Sangeru de Padure 

40000 

13 70.02.06.71.01.01 Nou Modernizarea sistemului de iluminat public comuna 

Ernei in localitatile  

Caluseri,Sacareni ,Icland,Sangeru de Padure 

1102000 

 Total cap.70.02   3404000 

14 74.02.06.71.01.01 Nou Actualizare SF Extindere retea de canalizare in 

localitatea  Dumbravioara , comuna Ernei, 

jud.Mures 

32000 

15 74.02.06.71.01.01 Nou Remediere si punere in functiune Statia de epurare a  

apelor menajere  in  localitatea 

Dumbravioara,comuna Ernei, jud.Mures 

250000 

 Total cap.74.02   282000 

16 84.02.03.03.71.01.01 Nou PT Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna 

Ernei,judetul  Mures 

196000 

 Total cap.84.   196000 

 TOTAL  INVESTITII   7360000 

           

 

                                                                                                                                                    

         PRIMAR 

    Janosi Ferenc                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 



Comuna Ernei                                          Anexa nr.3 la proiectul HCL Ernei nr.17/24.03.2021   

 

 

 

                                                   COTA DE CARBURANTI 

                                                                pe anul 2021 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea autoturismului Carburant – motorina-benzina 

Litri/ luna 

1 Microbuz scolar Fiat Ducato sau Opel  Movano 225 

2 Autoturism Dacia Duster  140 

3 Buldoexcavator 600 

4 Tractor Zetor Proxima 500 

5 Autospeciala pompieri 30 

6 Autoturism Dacia Duster 350 

7 Autoutilitara WV Crafter 100 

                 Total  1945 

 

 

 

                                    

                                                                                                      PRIMAR, 

                                                                                                   Janosi Ferenc 



Comuna Ernei                                          Anexa nr.4 la proiectul HCL Ernei nr.17/24.03.2021   

 

                                                      

                              Situaţia privind numarul de posturi şi fondul de salarii   

                                                                    pe anul 2021 

 

 

Nr. 

Crt. 

Activitate Nr.posturi Fond de salarii 

 Buget local   

1 Primăria comunei Ernei 32 2.175.000 

2 Cultură -biblioteca comunală 1 57.000 

3 Cultură- cămine culturale 1 57.000 

4 Asistenţă socială 13 445.000 

5 Protecţia civilă  1 65.000 

6 Sănătate 1 53.000 

7 Politia locala 6 405.000 

8 Serviciu gospodarire comunala 3 198.000 

    Total 59 3.455.000 

 

 

 

PRIMAR, 

Jánosi Ferenc 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA ERNEI       

 „PRIMĂRIA” 
 

547215 Ernei, nr.439, Tel:0265 335206; Fax:0265 335207, www.primariaernei.ro, E-mail: ernei@cjmures.ro 
 

                                                                                                                                Nr.3299/24.03.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 

Ernei, județul Mureș  pe anul 2021 

 

 

• Necesitatea și oportunitatea   

În conformitate cu art.39, alin.(6) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare, proiectul de buget local se aprobă de autoritățile 

deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat în 

Monitorul Oficial.  Bugetul de stat pe anul 2021 a fost aprobat impunând întocmirea și respectarea 

calendarului de aprobare a bugetului local. Legea bugetului de stat stabilește structura veniturilor 

si destinația cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum si responsabilitățile 

instituțiilor publice implicate în procesul de execuție al acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare stabileste principiile, cadrul 

general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice 

locale, precum si responsabilitățile autorităților administrației publice locale. 

 Bugetul de stat pe anul 2021 a fost aprobat prin Legea nr.15 din 08 martie 2021 și publicat 

în Monitorul Oficial nr.236 din 09 martie 2021. 

 

• Legalitatea 

Fundamentarea bugetului pe anul 2021 are în vedere respectarea următoarelor prevederi: 

•  Legea nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, precum și  Legea nr.273/2006 -legea 

finanțelor publice locale, C 

•  Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

• HG nr.4/2020 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, 

• Legea nr.1/2011 a educației naționale, prevederile Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

• Consideraţii de ordin economic 

• Bugetul local total 

• Total venituri: 10.773..000 lei 

• Valoare utilizată din excedentul anului precedent: 3.926.000 lei 

• Total cheltuieli: 14.699.000 lei  

 

• Venituri secțiunea de funcționare: 7.339.000 lei 

• Cheltuieli secțiunea de funcționare: 7.339.000 lei 



• Venituri secțiunea de dezvoltare: 3.434.000 lei 

• Cheltuieli secțiunea de dezvoltare: 7.360.000 lei  

 

•  Veniturile bugetului  local  

Veniturile totale preconizate a se realiza în cursul anului 2021 în sumă totală de 10.773.000 

lei se constituie din:  

       a) venituri din taxe și impozite, din proprietate, din prestări de servicii și alte 

activități, amenzi, penalități, diverse venituri sunt la nivelul anului bugetar din 2020 în 

sumă de 2.037.000 lei,  

        b) sume defalcate din TVA 

 Sume defalcate din TVA destinate finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, orașelor și municipiilor (11.02.02)  

În baza Deciziei A.J.F.P.M  nr.5810/19.03.2021 privind repartizarea pe anul 2021  a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor,  Comunei Ernei i s-a 

repartizat suma de 1.029.000.000 lei, astfel; 949.000 lei pentru finanțarea drepturilor 

asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare acordate 

persoanelor cu handicap, 37.000 lei pentru finanțarea ajutorului de încălzire cu lemne, 

cărbuni şi combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social, 29.000 lei pentru 

finanțarea  drepturilor stabilite de Legea nr.248-2015 privind plata stimulentelor 

educaţionale acordate copiilor provenind din familii defavorizate în scopul stimulării 

participării în învăţământul preşcolar şi 14.000 lei pentru finanțarea drepturilor copiiilor/ 

elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă. 

Sumele defalcate din TVA destinate finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, orașelor și municipiilor, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cu 

evaluarea periodică a elevilor, precum și cu cheltuielile prevăzute la articolul bugetar 

Bunuri și servicii pentru anul 2020 au fost preconizate la suma de 326.000 lei . 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor (11.02.06)  

În baza Deciziei A.J.F.P.M  nr.5547/17.03.2021 privind repartizarea pe anul 2021  a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale s-a 

repartizat suma de 1.709.000 lei . 

        c) cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 

- cote defalcate din impozitul din venit ( 040201):  2.014.000 lei , 

-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale (040204) : 1.003.000 lei . 

        d) subvenţii primite de la bugetul de stat și de alte bugete s-au prognozat în valoare 

de 1.085.000 lei. 

        e) sume primite de la UE 1.570.000 lei 

În vederea finanţării obiectivelor de investiţii cuprinse în Lista de investiţii- anexa 2- se va 

utiliza excedentul anilor precedenţi în sumă de 3.926.744,66 lei. 

 

• Cheltuielile bugetului  local  

Cheltuielile bugetului local în valoare de 14.699.000 lei sunt fundamentate și dimensionate  pe 

cele două secțiuni: 

 -Secțiunea de funcționare în sumă de 7.339.000 lei, din care 463.000 lei sunt cheltuieli de 

funcționare ale Școlii gimnaziale Apafi Mihály Ernei 

 -Secțiunea de dezvoltare în sumă de 7.360.000 lei , din care 2.023.000 lei sunt cheltuieli de 

dezvoltare pentru Școala gimnazială Apafi Mihály Ernei . 

 Excedentul anilor precedenți în sumă de 3.926.744,66 lei se regăsește în secțiunea de 

dezvoltare și este utilizat pentru cheltuieli de capital . 

 

 Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt prezentate pe capitole, subcapitole, titluri de 

cheltuieli, articole și alineate, astfel: 

 



Capitolul 51.02- Autorități publice și acțiuni externe, subcapitolul Autorități executive, în 

sumă de 2.928.000 lei, conform anexei cuprinde titlurile: 

 

 -Cheltuielile de personal : 2.175.000 lei 

 Au fost fundamentate pentru un număr total de 46 posturi, din care 15 consilieri aleși, 2 demnitari, 

25 funcționari publici și 7 funcționari contractuali . 

 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

5102 Total 2.175.000 

10.01.01. Salarii de bază 1.689.000 

10.01.06 Alte sporuri 121.000 

10.01.12  Indemnizații plătite unor personae 

din afara unității 
195.000 

10.01.17 Indemnizații de hrană 84.000 

10.01.30 Alte drepturi salariale 41.000 

10.02.06 Vouchere de vacanță 0 

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru 

muncă 
45.000 

 

-Bunuri și servicii:673.000 lei  

 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

51.02 Total 673.000 

20.01.01. Furnituri de birou 14.000 

20.01.02 Materiale pentru curățenie 3.000 

20.01.03  Încălzit, iluminat și forța motrică 33.000 

20.01.04 Apă, canal și salubritate 2.000 

20.01.05 Carburanți și lubrifianți 21.000 

20.01.06 Piese de schimb 7.000 

20.01.08 Poșta, 

telecomunicații,radio,tv,internet 

52.000 

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu 

caracter functional 
9.000 

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru 

întreținere și funcționare 
343.000 

20.02 Reparații curente 30.000 

20.05.30 Alte obiecte de inventar 25.000 

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări 47.000 

2011 Cărți,publicații și materiale docum. 3.000 

2013 Pregătire profesională 13.000 

20.30.01 Reclamă și publicitate 6.000 

20.30.02 Protocol și reprezentare 5.000 

20.30.03 Prime de asigurare non-viață 10.000 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 50.000 

 

         - Alte cheltuieli:80.000 lei  

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

5102 Total 80.000 

59.11 Asociații și fundații 80.000 

 

Capitolul 54.02- Alte servicii publice generale în sumă de 293.000 lei, conform anexei cuprinde 

titlurile: 

 



-Fond de rezervă bugetară :293000 lei  

 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

54.02 Total 293.000 

50.04 Fond de rezervă bugetară la 

dispoziția autorităților locale 
293.000 

 

Capitolul 61.02- Ordine publică și siguranță națională în sumă de 656.000 lei,din care  Poliția 

locală 506.000 lei și Protecție civilă contra incendiilor 80.000 lei, conform anexei cuprinde 

titlurile: 

-Cheltuielile de personal : 470.000 lei 

 Au fost fundamentate pentru un număr total de 7 posturi, din care 6 funcționari publici- polițiști 

locali și 1 post  contractual- pentru situații de urgență . 

 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

61.02 Total 470.000 

10.01.01. Salarii de bază 316.000 

10.01.06 Alte sporuri 22.000 

10.01.17 Indemnizații de hrană                                                

9.000 

10.02 Normă de hrană 82.000 

10.01.30 Alte drepturi salariale 12.000 

10.02.06 Vouchere de vacanță 0 

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru 

muncă 
10.000 

 

-Bunuri și servicii:186000 lei  

 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

61.02 Total 186.000 

20.01.01. Furnituri de birou 1.000 

20.01.03  Încălzit, iluminat și forța motrică 6.000 

20.01.04 Apă, canal și salubritate 2.000 

20.01.05 Carburanți și lubrifianți 22.000 

20.01.06 Piese de schimb 8.000 

20.01.08 Poșta, 

telecomunicații,radio,tv,internet 
40.000 

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru 

întreținere și funcționare 

13.000 

20.02 Reparații curente 4.000 

20.03.01 Hrană pentru oameni                                            

40.000 

20.04.02 Materiale sanitare 1.000 

20.04.02 Dezinfectanţi 7.000 

20.05.01 Uniforme și echipament 10.000 

20.05.30 Alte obiecte de inventar 9.000 

2013 Pregătire profesională 3.000 

20.30.03 Prime de asigurare non-viață 4.000 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 36.000 

 

Capitolul 65.02- Învățământ în sumă de 492.000 lei,  conform anexei cuprinde titlurile: 

 

-Bunuri și servicii:435000 lei  



 

 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

65.02 Total 512.000 

20.01.01. Furnituri de birou 8.000 

20.01.02 Materiale pentru curățenie 22.000 

20.01.03  Încălzit, iluminat și forța motrică 127.000 

20.01.04 Apă, canal și salubritate 23.000 

20.01.05 Carburanți și lubrifianți 1.000 

20.01.07 Transport 59.000 

20.01.08 Poșta, 

telecomunicații,radio,tv,internet 
17.000 

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu 

caracter functional 
27.000 

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru 

întreținere și funcționare 
45.000 

20.02 Reparații curente 50.000 

20.05.30 Alte obiecte de inventar 16.000 

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări 3.000 

2011 Cărți,publicații și materiale docum. 3.000 

2013 Pregătire profesională 10.000 

20.30.04 Chirii 7.000 

20.14 Protecţia muncii 2.000 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 15.000 

 

-Asistență socială :46000 lei 

 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

65.02 Total 46.000 

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar 17.000 

57.02.03 Tichete de creșă și tichete sociale 29.000 

 

- Alte cheltuieli:11.000 lei  

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

65.02 Total 11.000 

59.01 Burse 11.000 

 

Din totalul cheltuielilor pentru Învățământ, învățământul preșcolar primește 20.000 lei, 

învățământul primar 69.000 lei, învățământul secundar inferior 374.000 lei , iar alte cheltuieli în 

domeniul învățământului(tichete de creșă) sunt de 29.000 lei . 

 

Capitolul 66.02- Sănătate în sumă de 53.000 lei,  cuprinde titlurile: 

-Cheltuielile de personal : 53.000 lei 

 Au fost fundamentate pentru un număr total de 1  contractual- pentru Mediator sanitar . 

 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

66.02 Total 53.000 

10.01.01. Salarii de bază 51.000 

10.01.17 Indemnizații de hrană 5.000 

10.02.06 Vouchere de vacanță 0 

10.01.30 Alte drepturi salariale 3.000 

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru 

muncă 
2.000 



 

Capitolul 67.02- Cultură, recreere și religie în sumă de  326.000 lei, cuprinde titlurile: 

 

-Cheltuielile de personal : 114.000 lei 

 Au fost fundamentate pentru un număr total de 2 posturi  contractuale . 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

67.02 Total 114.000 

10.01.01. Salarii de bază 94.000 

10.01.17 Indemnizații de hrană 10.000 

10.01.30 Alte drepturi salariale 6.000 

10.02.06 Vouchere de vacanță 0 

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru 

muncă 
4.000 

 

-Bunuri și servicii:152.000 lei 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

67.02 Total 152.000 

20.01.02 Materiale pentru curățenie 1.000 

20.01.03  Încălzit, iluminat și forța motrică 67.000 

20.01.04 Apă, canal și salubritate 4.000 

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru 

întreținere și funcționare 
51.000 

20.02 Reparații curente 20.000 

20.05.30 Alte obiecte de inventar 3.000 

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.000 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 5.000 

 

- Alte cheltuieli:60.000 lei  

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

65.02 Total 60.000 

59.11 Asociații și fundații 0 

59.12 Susținerea cultelor 60.000 

59.22  Acțiuni cu car.științ.și socio-cultural 0 

 

 Structura pe  subcapitole: 

-67.02.03.30- Biblioteci publice comunale în sumă de  57.000 lei, pentru cheltuieli de personal, 

cheltuieli materiale 1.000 lei . 

-67.02.03.07- Cămine culturale în sumă de 122.000 lei, din care cheltuieli de personal 57.000 lei, 

cheltuieli materiale 65.000 lei . 

-67.02.03.30- Alte servicii culturale 39.000 lei, din care 20.000 lei pentru editarea, tehnoredactarea 

şi tipărirea publicaţiilor trimestriale Glasul comunei şi Községi Hirlevél, 16.000 lei pentru  acțiuni 

culturale organizate cu ocazia  zilei vârstnicilor, iar 3.000 lei pentru achiziție de bunuri pentru 

sărbătorile de iarnă . 

-67.02.05.01- Sport 47.000 lei, din care Bunuri și servicii 47.000 lei . 

-67.02.06- Servicii religioase 60.000 lei – în vederea susținerii cultelor religioase prin organizarea 

unor concursuri de proiecte pentru finanțarea nerambursabilă a unităților de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România care desfșșoară activitatea pentru care solicită 

finanțarea pe teritoriul comunei Ernei pentru următoarele activități: 

 -construirea, în condițiile aprobării  documentațiilor tehnico-economice potrivit 

reglementărilor în vigoare, a lăcașurilor de cult, 

 -repararea, restaurarea, reabilitarea și consolidarea lăcașurilor de cult, 

 -conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase, 

 -construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, 



 -lucrări de pictură și de restaurare a picturilor din lăcașurile de cult. 

 

Capitolul 68.02- Asigurări și asistență socială în sumă de  1.294.000 lei, cuprinde titlurile: 

 

-Cheltuielile de personal : 445.000 lei 

 Au fost fundamentate pentru un număr total de 13 posturi de asistenți personali ai persoanelor cu 

handicap  . 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

68.02 Total 445.000 

10.01.01. Salarii de bază 373.000 

10.01.17 Indemnizații de hrană 56.000 

10.01.30 Alte drepturi salariale 6.000 

10.02.06 Vouchere de vacanță 0 

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru 

muncă 
10.000 

 

-Bunuri și servicii:84.000 lei 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

68.02 Total 84.000 

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 

funcționare 

5.000 

2013 Pregătire profesională 3.000 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 76.000 

 

-Asistență socială :745.000 lei 

 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

68.02 Total 745.000 

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar 745.000 

 

- Alte cheltuieli:20.000 lei  

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

68.02 Total 20.000 

59.11 Asociații și fundații 20.000 

 

Structura pe  subcapitole 

-68.02.04- Asistență acordată persoanelor în vârstă, în sumă de 76.000 lei pentru servicii sociale 

de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârtsnice în comuna Ernei, constând în ajutorul în activități 

privind asigurarea igienei corporale, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, asigurarea 

igienei eliminărilor, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare, activități  de 

preparare a hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, precum și ajutor pentru activități 

medicale :administrarea medicamentelor și a medicamentelor injectabile, îngrijirea plăgilor, 

îngrijirea escarelor, cateterism, schimbare sondă, spălături vezicale, îngrijirea stomelor, 

supraveghere și monitorizare parametrii fiziologici, etc., din care: 

        -Bunuri și servicii  76.000 lei 

-68.02.05- Asistență socială în caz de boli și invalidități- 1.141.000 lei, din care: 

        - Cheltuieli de personal 445.000 lei- reprezentând drepturile pentru 13 posturi de asistenți 

personali ai persoanelor cu handicap , 

        - Bunuri și servicii 5.000 lei 

        -Ajutoare sociale în numerar 688.000 lei, reprezentând indemnizațiile lunare ale 

persoanelorcu handicap . 

-68.02.50.50- Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale -57.000 lei, reprezentând ajutoare 

pentru încălzirea locuinței cu lemne , cărbuni și combustibil petrolier, precum și alte ajutoare de 

urgență pentru familii afectate de incendii, inundații și alunecări de teren, accidente și probleme 



grave de sănătate, conform legislației în vigoare , și 20.000 lei- pentru fundații și asociații din 

domeniul asistenței sociale . 

 

Capitolul 70.02- Locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de  720.000 lei,  

-Cheltuielile de personal : 198.000 lei 

 Au fost fundamentate pentru un număr total de 3 posturi  contractuale în cadrul serviciului de 

gospodărire comunală . 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

70.02 Total 198.000 

10.01.01. Salarii de bază 171.000 

10.01.17 Indemnizații de hrană 13.000 

10.01.30 Alte drepturi salariale 9.000 

10.02.06 Vouchere de vacanță 0 

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru 

muncă 
5.000 

 

-Bunuri și servicii:522000 lei  

 

 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

70.02 Total 522.000 

20.01.03  Încălzit, iluminat și forța motrică 176.000 

20.01.04 Apă, canal și salubritate 1.000 

20.01.05 Carburanți și lubrifianți 43.000 

20.01.06 Piese de schimb 20.000 

20.01.08 Poșta, 

telecomunicații,radio,tv,internet 

0 

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu 

caracter functional 
189.000 

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru 

întreținere și funcționare 

65.000 

20.02 Reparații curente 15.000 

20.05.30 Alte obiecte de inventar 5.000 

20.30.03 Prime de asigurare non-viața 4000 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 2.000 

 

Cuprinde subcapitolele: 

-70.02.06- Iluminat public și electrificări , în sumă de 210.000 lei și cuprinde titlurile: 

          - Bunuri și servicii 210.000 lei 

-70.02.50-Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 510.000 lei și 

cuprinde titlurile: 

           - Cheltuieli de personal 198.000 lei pentru un  număr de 3 posturi funcții contractuale . 

           - Bunuri și servicii 312.000 lei 

Capitolul 74.02- Protecția mediului în sumă de  324.000 lei, 

-Bunuri și servicii:324.000 lei  

 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

74.02 Total 324.000 

20.01.03  Încălzit, iluminat și forța motrică 4.000 

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru 

întreținere și funcționare 
298.000 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 22.000 

 



Cuprinde subcapitolele: 

-74.02.03-Reducerea și controlul poluării  și include titlurile: 

            - Bunuri și servicii  3.000 lei 

-74.02.05.01- Salubritate și gestiunea deșeurilor 307.000 lei și include titlurile: 

             - Bunuri și servicii   307.000 lei,din care 285.000 lei -sume destinate activității de 

colectare, transport și distrugere a deșeurilor  și 22.000 lei pentru plata contribuției  la 

Administraţia Fondului de mediu, în conformitate cu prevederile OUG nr.196 din 2005. . 

-74.02.06- Canalizarea și tratarea apelor reziduale 14.000 și include titlurile: 

             - Bunuri și servicii   14.000 lei 

Capitolul 83.02- Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare în sumă de  29.000 lei, 

cuprinde subcapitolele: 

-83.02.50- alte cheltuieli în domeniul agricultuii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 29.000 și 

include titlurile: 

             - Bunuri și servicii   29.000 lei 

Capitolul 84.02- Transporturi  în sumă de  249.000 lei, 

 

-Bunuri și servicii:224.000 lei  

 

Cap.,subcap.,par.,art. Explicație Suma 

84.02 Total 224.000 

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru 

întreținere și funcționare 

23.000 

20.02 Reparații curente 201.000 

 

Cuprinde subcapitolele: 

-84.02.03.01- Drumuri și poduri 55.000 lei și include titlurile: 

             - Bunuri și servicii   55.000 lei 

-84.02.03.03- Străzi 194.000 lei și include titlurile: 

             - Bunuri și servicii   169.000 lei 

 

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt de 7.360.000 lei și  prezentate pe capitole, subcapitole, 

titluri de cheltuieli, articole și alineate în Lista de investiții, Anexa 2 la proiectul de hotărâre .  

Excedentul anilor precedent in suma de de 3.926.744,66 lei ,  se va folosi pentru finantarea 

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in vederea implementarii proiectelor ce beneficiaza de 

finantare din fonduri externe nerambursabile, precum și alte proiecte de investiții din fonduri 

proprii . 

 

Pe titluri de cheltuieli,  bugetul estimat pe anul 2021 se prezinta astfel:   -  lei- 

Total Cheltuieli:                              14.699.000 lei                       100% 

-Cheltuieli de personal                    3.455.000 lei                             23,51% 

-Bunuri și servicii                            2.629.000 lei                             17,86% 

-Fonduri de rezervă                            293.000 lei                               2,00% 

-Asistență socială                                791.000 lei                               5,39% 

-Proiecte cu finanțare din fonduri  

externe nerambursabile                    3.295.000 lei                              22,42% 

-Alte cheltuieli                                    171.000 lei                                  1,17% 

-Cheltuieli de capital                         4.065.000 lei                               27,65% 

 

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN 

VENITURI PROPRII 

 

Veniturile  sunt prevăzute în suma de 1.000 lei, iar la cheltuieli  s-a prevăzut suma de 1.000 lei, 

pentru Școala gimnazială  Apafi Mihaly din Ernei . 



Pornind de la sumele alocate si veniturile preconizate a se realiza, având în vedere că sunt 

îndeplinite  condițiile de legalitate, oportunitate și necesitate, apreciem că repartizarea bugetului 

s-a făcut ținând cont de principiile realității și echilibrului bugetar, astfel incât activitatea Primăriei 

și a instituțiilor subordinate Consiliului Local să se desfășoare in condiții normale, propun 

aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ernei pentru anul 2021, în forma și 

conținutul prezentat, conform anexelor la prezentul proiect . 

 

 

 

 

Inițiator, 

Primar, 

Jánosi Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA ERNEI       

 „PRIMĂRIA” 
 

547215 Ernei, nr.439, Tel:0265 335206; Fax:0265 335207, www.primariaernei.ro, E-mail: ernei@cjmures.ro 
 

                                                                                                                                Nr. 3303/24.03.2021 

                                                                                                                        

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 

Ernei, județul Mureș  pe anul 2021 

 

 

Având în vedere necesitatea elaborării și aprobării Bugetului general de venituri și 

cheltuieli al comunei Ernei, pe anul 2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2021 a 

bugetului de stat pe anul 2021,  Decizia A.J.F.P.M  nr.5810/19.03.2021 privind repartizarea pe 

anul 2021  a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, Decizia A.J.F.P.M  

nr.5547/17.03.2021 privind repartizarea pe anul 2021  a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,  

În funcție de evaluările efectuate pentru identificarea cît mai eficientă a tuturor veniturilor 

proprii ce se cuprind în buget în concordanță cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal, precum și de nivelul încasat în anul precedent, având în vedere  prevederile art. 14 alin. 7 

din legea finanţelor publice locale nr.273/2006 , privind fundamentarea veniturilor proprii,  ...... 

dacă  

*„gradul de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii 2 ani este mai mic de 97 

% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel 

mult la nivelul realizărilor din anul precedent.    

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare,  Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

HG nr.4/2020 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, Legea 

nr.448-2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã, cu 

modificãrile şi completãrile ulterioare, OUG nr.8-2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare , a legilor 

speciale şi a altor acte normative, luând în considerare resursele financiare avute la dispoziţie şi a 

celor care pot fi atrase în viitor, privind: 

    a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar pentru care 

se elaborează proiectul de buget. 

    b) politicile fiscale şi bugetare, naţionale şi locale; 

    c) prevederile acordurilor de împrumuturi interne sau externe încheiate.  

    d) politicile şi strategiile  locale, precum şi priorităţile stabilite în formularea propunerilor de 

buget; 

    e) programele întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor 

acţiuni sau ansamblu de acţiuni, cărora le sunt asociate obiective precise şi indicatori de rezultate 

şi de eficienţă; 

    f) programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii administrativ-

teritoriale, în concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel local, 

 În vederea implementării unei politici bugetare orientată spre atingerea echilibrului 

bugetar, utilizării eficiente a fondurilor publice şi al asigurării îndeplinirii principalelor funcţii ale 

administraţiei publice locale de :  

-administrare şi bună gestiune a bunurilor şi fondurilor publice comunale 

-accesarea fondurilor comunitare şi derulării programelor de dezvoltare şi a infrastructurilor 

publice şi sociale: drumuri, alimentări cu apă şi canalizare, şcoli, sport şi cultură,  

Vizând:  

-susţinerea politicilor prioritare din toate domeniile 



-finanţarea pe bază de programe, punându-se accent pe criteriul performanţei 

-structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate şi cu procesul de reforme pe 

sectoare de activitate. 

În vederea realizării principalelor obiective: 

-asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiţii în continuare 

-realizarea unor lucrări noi de investiţii  

-participarea la cofinanţarea unor programe cu finanţare externă 

-atragerea de surse alternative de fonduri, 

 Propun aprobarea Bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2021, care stabilește 

venituri în sumă totală de  10.773.000 lei și cheltuieli  în sumă totală de 14.699.000 lei , după cum 

urmează : 

• Buget local: 

• Total venituri      10.773.000 lei 

• Total cheltuieli   14.699.000 lei 

Detalierea veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ernei este prevăzută 

în anexa nr. 1/1, 1/2, 1/3 . 

Valoarea investițiilor propuse pentru anul 2021 sunt în sumă de 7.360.000 lei, conform 

anexei nr.2 la acest raport . 

 

 

• Buget activități finanțate din venituri proprii și subvenții: 

• Total venituri        1.000 lei 

• Total cheltuieli      1.000i lei 

Detalierea veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ernei este prevăzută 

în anexa nr. 1/4 . 

Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă având la bază 

execuţiile bugetelor anului 2020 . 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale autorităţile locale au obligaţia 

să aprobe bugetele locale, cu două secţiuni: secţiunea de funcţionare (cheltuielile cu personalul , 

cheltuielile cu bunuri şi servicii), respectiv secţiunea de dezvoltare (cheltuielile de capital), cu 

venituri şi cheltuieli stabilite pentru fiecare secţiune. Din sursele de finanţare, obligatoriu se 

asigură finanţarea secţiunii de funcţionare, eventualul  excedent al secţiunii de fucţionare se 

utilizează pentru finanţarea cheltuielilor de capital a secţiunii de dezvoltare. Bugetul poate fi 

aprobat cu deficit la secţiunea de dezvoltare, deficit care trebuie acoperit din excedentul anilor 

precedenţi.  

Pentru partea de venituri, s-au stabilit sursele de venituri şi baza legală a încasării lor, 

nivelul impozitelor, taxelor şi tarifelor, frecvenţa încasărilor, precum şi prevederile legale privind 

transferurile, cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.  

Veniturile proprii au fost stabilite la nivelul încasărilor din anul 2020 . 

Sumele și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate comunei sunt 

în sumă de   5.924 mii  lei, care au fost repartizate pe baza deciziilor DGFP  Mures , după cum 

urmează:  

• 2.014.000 lei – cote defalcate din impozitul din venit (cod 040201),, 

•  1.003.000 lei - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale (cod 040204),  

• 0 lei –sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean (cod 040205) 

• 0 lei –sume defalcate din TVA pentru drumuri (cod 110205) 

• 1.709.000  lei –sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 

110206), 

• 949.000 lei - sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor și a municipiilor pentru finanțarea drepturilor asistenților 

personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiilor acordate persoanelor cu 

handicap grav , 



• 37.000 sume destinate finanțării ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social  , (cod 110202) 

• 0 lei – sume defalcate din TVA destinate finanțării cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, pentru cheltuielile cu pregătirea 

profesională, cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cu cheltuielile prevăzute la 

articolul bugetar Bunuri și servicii pentru anul 2020.(cod 110202), Având în vedere că, 

la data întocmirii proiectului de buget nu au fost alocate sume defalcate din TVA cu 

această destinaţie,  suma estimată  prevăzută în buget este de 326.000 lei, putând suferi 

modificări în urma comunicării sumelor repartizate . 

• 14.000 lei – sume defalcate din TVA destinate finanțării  drepturilor copiilor/eleviilor 

cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă potrivit art.51 alin. 

(2) din Legea nr. 1/2011 –aferente anului 2021 (cod 110202) 

• 29.000 lei - sume defalcate din TVA destinate finanțării drepturilor stabilite de Legea 

nr. 248/2015 privind plata stimulentelor educaționale acordate copiilor provenind din 

familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, conform 

art. 5 alin 4) lit. g) din Legea nr. 5/2020 fonduri aferente anului 2021 (cod 110202) . 

Subventii primite de la bugetul de stat și de alte bugete s-au prognozat în valoare de 1.085.000 lei 

pe baza realizărilor efectuate în anul 2020.(cod 420234 și 420241), precum şi  a sumelor de încasat 

de la Administraţia Fondului de mediu, reprezentând finanţarea proiectului de investiţii privind 

modernizarea iluminatului public în comuna Ernei ..  

Sume primite de la Fondul European de Dezvoltare Rurală ( FEADR) şi FEDR în valoare de 

1.570.000 lei (cod  480201 şi 480204). 

 

Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii respectiv pe 

acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanţă cu atribuţiile 

serviciilor publice şi cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul 

colectivităţilor locale. La fundamentarea bugetelor de cheltuieli s-au avut în vedere performanţele 

economice realizate, perspectivele de dezvoltare precum, precum și posibilitățile reale de încasare 

a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza. 

           Pentru finanţarea cheltuielilor în anul 2021 la fundamentarea bugetelor, s-a propus 

cuprinderea în bugete a cheltuielilor de personal potrivit statelor de funcţii aprobate şi a numărului 

de posturi ocupate în luna decembrie 2020, cu menţinerea în anul 2021 a cuantumului brut al 

salariilor de bază- indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor demnitarilor la nivelul lunii 

decembrie 2020, menţinerea cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi 

al celorlalte elemente de salarizare, a valorii indemnizaţiei de hrană la nivelul cuantumului din 

luna decembrie 2020, neacordarea de premii şi suspendarea acordării de vouchere de vacanţă, 

ținând cont de modificarea salariului minim pe economie la 2.300 lei lunar, începând cu 13 ianuarie 

2021, de diferențele salariale în urma promovărilor în grad și clasă, precum si a posturilor vacante  

ce urmeaza a fi ocupate in cursul anului .  

 Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar  de stat se face în limitele costului 

standard pe elev și preșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului. Potrivit art.103 alin.2 și art.106 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, 

consiliile locale pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe baza contractului de management administrativ-

financiar încheiat între directorul unităţii de învăţământ preuniversitar şi primarul localităţii. 

Ca urmare a celor menționate mai sus, se propune alocarea de sume  din bugetul local al comunei 

Ernei , pe lângă sumele defalcate din  TVA, pentru acoperirea necesarului de cheltuieli ale Școlii 

gimnaziale Apafi Mihaly din Ernei . 

 Sunt continuate investițiile multianuale, așa cum sunt prezentate în Lista de investiții 

propuse a se realiza în anul 2020- anexă la proiectul de hotărâre . 

 Cheltuielile unității administrativ teritoriale a Comunei Ernei sunt în sumă de 14.699.000 

lei, din care 7.339.000 lei sunt cheltuieli ale secțiunii de funcționare , iar diferența de 7.360.000 

lei,  reprezintă cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare . 



 Excedentul bugetar din anii precedenți în sumă de 3.926.744,66 lei lei, propun a se utiliza 

pentru implementarea proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile, 

precum și alte lucrări de investiții propuse a se realiza . 

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI 

PROPRII 

 

Veniturile  sunt prevăzute în suma de 1.000 lei, iar la cheltuieli  s-a prevăzut suma de 1.000 lei, 

pentru Școala gimnazială Apafi Mihaly din Ernei . 

  

Având în vedere că este îndeplinită procedura aplicată pentru asigurarea transparenţei 

decizionale în administraţia publică, potrivit actelor normative în vigoare faţă de cele prezentate, 

a fost elaborat proiectul de buget alăturat pe care îl supunem Consiliului Local Ernei spre aprobare. 

 

Șef birou financiar contabil, 

 Berekmeri Ibolya 
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