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ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL LIVEZILE
Localitatea Livezile, nr. 161,
Cod poștal 427120, Cod fiscal: 4347445
HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
AL COMUNEI LIVEZILE PE ANUL 2014
Consiliul local al comunei Livezile, întrunit în şedinţa ordinară în data de
31.01.2014
Având în vedere:
- Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/18.12.2013;
- Scrisoarea- cadru nr 351670/ 02.10.2013 elaborată de Ministerul Finanţelor
publice, privind contextul macroeconomic, metodologia elaborării proiectelor de buget pe
anul 2014 şi a estimărilor pentru anii 2015-2017, precum şi limita sumelor defalcate din
taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Adresa nr. 354881/20.12.2013 a Ministerul Finanţelor Publice cu privire la
definitivarea şi aprobarea bugetelor locale pe anul 2014;
- Decizia nr.2 /07.01.2014 a Şefului Administraţiei judeţene a Finanţelor Publice
Bistriţa- Năsăud, cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014 şi estimări 2015-2017,
comunicată prin adresa nr 252/07.01.2014, înregistrată la Primăria comunei Livezile sub nr
91/08.01.2014;
- Adresa nr. 178/06.01.2014 a Administraţiei judeţene a Finanţelor Publice
Bistriţa- Năsăud privind sume defalcate din TVA pentru finanţarea drepturilor aşistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap şi sume defalcate din TVA pentru finanţarea altor
cheltuieli;
- Adresa nr. 232/09.01.2014 a Consiliului Judeţean Bistriţa – Năsăud cu privire la
sumele defalcate din TVA şi a cotei de impozit pentru venit pentru 2014 şi estimările
pentru anii 2015-2017, înreg. la Primăria comunei Livezile sub nr. 269/15.01.2014;
- Adresa nr. 944/10.01.2014 a Administraţiei judeţene a Finanţelor Publice
Bistriţa- Năsăud cu privire la cifre buget 2014 învăţământ;
- Decizia nr.3 /10.01.2014 a Şefului Administraţiei judeţene a Finanţelor Publice
Bistriţa- Năsăud, cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 2014 şi estimări 2015-2017, comunicată
prin adresa nr. 943/10.01.2014, înregistrată la Primăria comunei Livezile sub nr
206/13.01.2014;
- Adresa nr. 38791/30.12.2013 a Administraţiei judeţene a Finanţelor Publice
Bistriţa- Năsăud privind sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi
sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Decizia nr. 7/2014 a Şefului Administraţiei judeţene a Finanţelor Publice BistriţaNăsăud privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2014, comunicată prin
adresa nr. 2671/22.01.2014, înreg la primăria comunei Livezile sub nr. 501/23.01.2014;
- Adresa nr 2266/20.01.2014 a Administraţiei judeţene a Finanţelor Publice BistriţaNăsăud cu privire la repratizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru bugetele locale pe anul 2014 şi a sumelor alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
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- Procesul-verbal nr. 12191 din 30.12.2013 de afişare a proiectului bugetului local
de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2014, la sediul Primăriei din Livezile nr. 161;
- Expunerea de motive nr. 9947 din 17.12.2013 a Primarului comunei privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2014;
- Referatul nr. 9946 din 17.12.2013 al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al comunei pe anul 2014;
- Raportul comisiei „ Muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, învăţământ
sănătate şi familie, activităţi social culturale- culte” din cadrul Consiliului Local al comunei
Livezile, cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2014;
- Raportul comisiei “Juridica şi de Disciplina - Amenajarea teritoriului şi urbanism –
Protecţia mediului şi turism” din cadrul Consiliului Local al comunei Livezile, cu privire la
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2014;
- Raportul comisiei “ Buget- Finanţe şi Agricultură“ din cadrul Consiliului Local al
comunei Livezile, cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei pe
anul 2014;
În conformitate cu :
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 68 din 20 decembrie 2013 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna
Livezile, în anul 2014;
- prevederile art.2 alin (1) pct.50,51 şi alin (2)-(6), art.14 alin (6)-(8),art.19alin
(1), art.20 alin (1) lit.a , art.25, art.26, art.32 alin(1), (2), art.33 alin (1)-(5), art.39,
art.41, art.42, art.44 alin(1), art.45 şi art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.2, art.3 - art.8, art.41 din Legea bugetului de stat pe anul 2014
nr.356/18.12.2013;
In temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit b, alin(4) lit.a, art.45 alin (2) lit a, alin (4),
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art.1.(1) Se aprobă bugetul general consolidat de venituri şi cheltuieli al comunei
pe anul 2014, la venituri în sumă de 6.305 mii lei, la cheltuieli în sumă de 7.659 mii lei,
conform anexei nr.1;
(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al
comunei pe anul 2014 s-a făcut cu respectarea prevederilor art.14 alin.7 din Legea
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.2.(1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi
la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2014,
la venituri în sumă de 6.041 mii lei , la cheltuieli în sumă de 6.154 mii lei , conform
anexei nr.2;
(2) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi
la cheltuieli pe capitole, pe secţiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe,
după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 4.553 mii lei şi cheltuieli
în sumă de 4.553 mii lei;
b)secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.488 mii lei şi cheltuieli în
sumă de 1.601 mii lei;
(3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei pe
anul 2013 în sumă de 213 mii lei pentru secţiunile dezvoltare si functionare;
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Art.3 (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii pe anul 2014, la venituri în sumă de 354 mii lei, la
cheltuieli în sumă de 372 mii lei, conform anexei nr.3;
(2) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii pe anul 2014, pe secţiuni după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 337 mii lei şi cheltuieli
în sumă de 355 mii lei;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 17 mii lei şi cheltuieli în
sumă de 17 mii lei;
Art.4. Se aprobă bugetul creditelor externe/interne pe anul 2014, conform anexei
nr.5;
Art.5. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014 conform
anexei nr.6;
Art.6. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 2014,
conform anexei nr.7;
Art.7. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2014 pe grupe de
investiţii şi surse de finanţare conform anexei nr.8;
Art.8. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii conform
anexei nr.9;
Art.9. Anexele nr.1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.10. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică
prin afişare la sediul Consiliului local şi se publică în Monitorul Oficial al Judeţului BistriţaNăsăud;
Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Livezile;
Art.12. Prezenta hotărâre a fost adoptată conform cvorumului, cu un număr de
13 (treisprezece) voturi „pentru”, 0 ( zero) voturi „împotrivă”, 0 ( zero) „abţineri” din 13
consilieri în funcţie;
Art.13. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale va comunica prezenta
hotărârea cu:
- Primarul comunei Livezile
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
MOLDOVAN MIHAI IOAN

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR
MIHALACHI EMANUELA

Livezile, la 31.01.2014
Nr. 2
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