
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA PIŞCHIA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.9 
Din 23.02.2018 

Privind aprobarea bugetului local, listei de investiții și a programului anual  
de achiziții publice pentru anul 2018 

   
       Consiliul Local al Comunei Pişchia, judeţul Timiş; 
          Având în vedere: 
  - Adresa Consiliului Județean Timiș, Direcția Generală Economică, Informatizare 
cu nr.980/22.01.2018 privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 și estimări pe anii 
2019, 2020, 2021, precum și repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru drumurile 
județene și comunale pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019, 2020, 2021; 
  - Adresa Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Naționala de Administrare 
Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Activitatea de 
Trezorerie și Contabilitate Publică cu nr.2214/31.01.2018 privind repartizarea sumelor 
defalcate din TVA pentru întocmirea Bugetului Local pe anul 2018 și estimări pentru anii 
2019, 2020, 2021; 
      - referatul nr.556/12.02.2018 al d-lui Sas Ioan, primarul comunei Pişchia;  
      - raportul de specialitate nr.572/12.02.2018 al d-nei Simion Valeria, inspector 
asistent în cadrul Compartimentului contabilitate; 
          În conformitate cu prevederile: 
  - Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
      - art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1, art.20 alin.1 și art.45 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
      - art.2 alin.3 lit.b și art.12 din  H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
           - art.7 alin.13 din  Legea nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională 
în administraţia publică; 
           În temeiul art.36 alin.4 lit.a, art.39 alin.2, art.45 alin.2 lit.a şi art.115 alin.1 lit.b din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E: 
Art.1 Se aprobă bugetul local al Comunei Pișchia pe anul 2018, conform anexei 

nr.1, după cum urmează: 
    SECȚIUNEA A 

TOTAL VENITURI  : 5.567,28 MII LEI 
TOTAL CHELTUIELI:  9.735,28 MII LEI 
 

BUGETUL LOCAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 
Total venituri  5.567,28 mii lei:   
-cap.03.02 Impozit pe venitul din transferul proprietăților                                     30,30 mii lei 
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- cap.04.02 Cote și sume din impozitul pe venit                                                1.226,87 mii lei 
- cap.07.02 Impozite și taxe pe proprietate                                                           755,17 mii lei 
- cap.11.02 Sume defalcate din TVA                                                                 2.940,50 mii lei 
- cap.16.02 Taxe asupra mijlocelor de transport                                                   176,56 mii lei 
- cap.18.02 Alte impozite și taxe fiscale                                                               164,04 mii lei 
- cap.30.02 Venituri din proprietate                                                                      222,36 mii lei 
 -cap.34.02 Venituri din taxe administrative, eliberări permise                                5,25 mii lei 
- cap.35.02 Amenzi, penalități și confiscări                                                            46,23 mii lei 
Total cheltuieli 5.263,28 mii lei:  
- cap.51.02 Autorități publice și acțiuni externe                                                2.220,32 mii lei 
- cap.61.02 Ordine publică și siguranță națională                                                   16,00 mii lei 
- cap.65.02 Învățământ                                                                                         257,00 mii lei  
- cap.66.02 Sănătate                                                                                                   4,00 mii lei 
- cap.67.02 Cultură, religie și recreere                                                                  430,55 mii lei 
- cap.68.02 Asigurări și asistență socială                                                              946,50 mii lei 
- cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică                                          1.115,91 mii lei 
- cap.74.02 Protecția mediului                                                                             265,00 mii lei 
- cap.84.02 Transporturi                                                                                           8,00 mii lei 

 
BUGETUL LOCAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

Total cheltuieli 4.472,00 mii lei: 
- cap.51.02.71 Autorități publice și acțiuni externe                                            55,00 mii lei 
- cap.65.02.58 Învățământ FEADR                                                                   781,90 mii lei 
- cap.65.02.71 Învățământ                                                                                  53,60 mii lei 
- cap.67.02.58 Cultură, recreere și religie FEADR                                           834,60 mii lei 
- cap.67.02.71 Cultură, recreere și religie                                                         162,00 mii lei 
- cap.70.02.71 Locuințe servicii și dezvoltare publică                                        30,00 mii lei 
- cap.74.02.71 Protecția mediului                                                                      66,80  mii lei 
- cap.84.02.58 Transporturi FEADR                                                              1.686,90 mii lei 
- cap.84.02.71 Transporturi                                                                               601,20 mii lei 
       Art.2 Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al anului 2017, în sumă totală de 
4.168,00 mii lei potrivit anexei nr. 2. 

Art.3 Se aprobă Lista de investiții pentru anul 2018, conform anexei nr.2.     
Art.4 Se aprobă Programul anual de achiziții publice pe anul 2018, conform anexei 

nr.3. 
     Art.5 Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.6 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează dl.Sas Ioan, primarul comunei 
Pişchia şi d-na Simion Valeria, inspector asistent cu atribuţii contabile. 
        Art.7 Hotărârea a fost adoptată cu votul „pentru” a 8 consilieri din cei 11 prezenţi la 
şedinţă, 2 voturi „împotrivă” și 1 vot „abținere”. 
        Art.8 Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului-judeţul Timiş;  
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;  
- Primarului comunei Pişchia;  
- Compartimentului contabilitate;  
- Publică prin afişare.      

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,         
                          Jurj Gheorghe                                            Nicola Otilia–Adriana   
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