
 

 

 

COMUNA VARADIA DE MURES 

 

Nr._______/26.11.2015  
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
In baza prevederilor art. 51 din Ordonanta de Urgenta nr. 47/2015 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare, a adresei nr. 14432/04.11.2015 a 

Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arad, a deciziei nr. 1720/2015 a dlui Marius Florin 

Draganescu, seful Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arad – sumele defalcate se majoreaza 

si se majoreaza dupa cum urmeaza: 

- Mii lei -  

Denumire indicator TRIM IV 2015 
Influente 

Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului 

Bucuresti – cod indicator 11.02.02 

 

106 

Din care pentru: 

- Hotarari judecatoresti pentru plata salariilorin unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat (cap. 65 Invatamant titlul 10 

Cheltuieli de personal) 

 

93 

 

- plata diferentelor la contributiile sociale ce sunt in sarcina 

angajatorului, aferente sumelor platite prevazute prin hotarari 

judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura 

salariala personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de 

stat (cap. 65 Invatamant titlul 10 Cheltuieli de personal) 

 

8 

- finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav sau indemnizatiilor lunare (cap. 680205. Titlul 57) 

 

5 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cota de 

80%) – cod indicator 11.02.06   
82 

Din care pentru:  

- cap 740501 Salubritate titlul 20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 10 

- cap 840303 Strazi titlul 20 – Reparatii drumuri 50 

- cap 840303 Strazi titlul 71 – Achizitie lama dezapezire 22 

   



 

  Prin HG nr.911/2015 privind repartizarea pe judete a sumelor necesare finantarii cheltuielilor privind 

drumurile judetene si comunale – cod indicator 11.02.05, si a H.C.J. Arad nr. 240/17.11.2015 s-a repartizat 

Comunei Varadia de Mures, suma de 300 mii lei dupa cum urmeaza: 

- MODERNIZARE DC 72 + 300 mii lei 

S-a diminuat cu 10 mii lei valoarea obiectului de investitii “Sistem de monitorizare video camin cultural Nicolae 

Balcescu. Si s-a majorat cu suma de 5 mii lei valoarea obiectivului de investii Amenajare cladire statie de 

clorinare. 

S-a alocat din venituri proprii pentru dezapezire suma de 20 mii lei, 12 mii lei pt biserici. 

  Având în vedere prevederile prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, ale Legii 

nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, Ordonatorul principal de credite poate solicita 

rectificarea bugetului local.   

 
Intocmit, 

Expert contabil 
BLAJ MINODORA 

 

 
 


