Venituri la bugetul local (mii lei)

Estimări Venituri alocate direct (cota de
60% din impozitul pe venit)

317, 4%
592, 7%

58, 0%

Alocării conform legii bugetului național
17,5% (echilibrarea bugete locale)

65, 1%
Cote defalcate TVA entru echilibrare

Venituri din vânzarea bunurilor
aparținând domeniului privat

2945, 36%

Alocări TVA compensări pierderi 2019 ‐
2018

2491, 30%
Alocări TVA pentru cheltuieli cu asistența
socială

556, 7%
883, 11%

Sume repartizate de Consiliul Județean
Timiș pentru programele de dezvoltare
locală
Excedent bugetar pe anul 2018 (cumulat
cu anii anteriori)
Venituri din taxe si impozite locale

330, 4%

Total venituri la bugetul local al comunei Becicherecu Mic: 8.409 mii lei (8.409.000 lei), din
care 2.945 mii lei (2.945.000 lei) din taxe și impozite locale (35,02%), 4843 mii lei (4.843.000
lei) (57,59%) din bugetul de stat, 65 mii lei (65.000 lei) (0,77%) vânzare bunuri aparținând
domeniului privat și 556 mii lei (556.000 lei) (6,61%)excedent bugetar din anii precedenți.

Cheltuieli secțiunea funcționare (mii lei)
Servicii publice generale (cheltuieli de
personal, bunuri și servicii, cheltuieli de
capital și active nefinanciare)
Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională

2818.26, 31%

Învățământ

564.9, 6%
656.9, 7%
44, 0%

Cultură, recreere si religie

Asigurări și asistență socială

2043.7, 23%
71, 1%

1242, 14%

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

943.5, 11%

Protecția Mediului

590, 7%
Transporturi (transport public + cheltuieli de
deplasare)

Străzi

Total cheltuieli secțiunea FUNCȚIONARE: 7599,46 mii lei (7.599.460 lei)
Notă: Veniturile din bugetul de stat acoperă cheltuielile de funcționare ale comunei
Becicherecu Mic (salarizare, birotică, mentenanță, funcționare servicii, învățământ, asistență
socială și o parte din utilități – alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă și
salubrizarea a instituțiilor publice, inclusiv cele subordonate). Diferența de 2716.46 mii lei
(2.716.460 lei) de la secțiunea funcționare sunt acoperite din veniturile rezultate din taxele și
impozitele locale și au ca destinație cheltuielile cu serviciile publice locale (transport în comun,
iluminat public, administrarea domeniului public, străzi, etc.)

Cheltuieli secțiunea dezvoltare (mii lei)

Autorități publice și acțiuni externe

25, 3%

185.9, 23%
Învățământ

231, 29%

25, 3%
Cultură, recreere și religie

Iluminat public și electrificări rurale
(Extindere sistem de alimentare cu energie
electrică în PUZ NV)

343, 42%

Alte servicii în domeniul locuinței,
serviciilor și dezvoltării comunale

Total cheltuieli secțiunea DEZVOLTARE: 809.90 mii lei (809.090 lei)
Notă: 1. La secțiunea dezvoltare nu se cuprind în bugetul inițial sumele care vor fi obținute din
vânzarea bunurilor aparținând domeniului privat și sumele care se obțin prin contractele de
finanțare încheiate de comuna Becicherecu Mic
Lista contractelor de finanțare semnate de comuna Becicherecu Mic
Nr. Crt.

Denumire proiect

1

Modernizare străzi în
comuna Becicherecu
Mic, județul Timiș
Înființare rețea de
canalizare menajeră
Comuna Becicherecu
Mic, canal de

Valoare totală
contract de finanțare
5.823.142,6507 lei

Autoritatea care
asigură finanțarea
Ministerul Dezvoltării
Regionale și al
Administrației
Publice

2

3

legătură între
Becicherecu Mic și
Dudeștii Noi și
extindere Stație de
epurare în comuna
Dudeștii Noi, județul
Timiș – prin ADI
Torontal
Modernizare și
extindere sistem de
alimentare cu apă în
comuna Becicherecu
Mic, județul Timiș

13.025.568,29 lei

7.748.220,30 lei

Agenția pentru
Finanțarea
Investițiilor Rurale

Ministerul Dezvoltării
Regionale și al
Administrației
Publice

2. Diagrama nu afișează proiectele de dezvoltare locală pentru care nu au fost prevăzute sume în buget
3. Cheltuielile de la secțiunea dezvoltare sunt acoperite din diferența rămasă de la veniturile încasate
din taxe și impozite și din excedentul bugetar (293.540 mii lei – taxe și impozite locale și vânzare
domeniu privat încasat la zi + 556 mii lei excedent bugetar)

Total Cheltuieli (mii lei)

809.9, 10%

Funcționare
Dezvoltare

7559.46, 90%

Diagrama cheltuielilor în funcție de destinație (Proiectul Bugetului Inițial)

Cheltuieli din veniturile obținute de la
bugetul de stat (mii lei)
0%

Funcționare
Dezvoltare

4843, 100%

Diagrama cheltuielilor din bugetul de stat

Cheltuieli din venituri încasate la bugetul
local (mii lei)

809.9, 23%
Funcționare
Dezvoltare

2716.46, 77%

Diagrama cheltuielilor din veniturile încasate la bugetul local

Prevederi legale privind adoptarea bugetului local
Secţiunea a 2-a Calendarul bugetar
Articolul 37 Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi de
transferuri consolidabile
(1) Ministerul Finanţelor Publice transmite direcţiilor generale ale finanţelor publice,
consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la data de 1 iunie
a fiecărui an, o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza
căruia vor fi întocmite proiectele de buget prognozate, metodologiile de elaborare a
acestora, limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi ale
transferurilor consolidabile, prevăzute la art. 34 alin. (1), pe ansamblul judeţului şi
municipiului Bucureşti, după caz, în vederea elaborării de către ordonatorii de credite a
proiectelor de buget prevăzute la art. 1 alin. (2).
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete, în bugetele
cărora sunt prevăzute transferuri către bugetele locale, transmit autorităţilor administraţiei
publice locale sumele aferente, în termen de 10 zile de la primirea limitelor de cheltuieli
aprobate de Guvern, în vederea cuprinderii acestora în proiectele de buget.
(3) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale se realizează în
condiţiile prevederilor art. 33, utilizând indicatori stabiliţi la finele anului anterior anului de
calcul.
Articolul 38 Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite
Ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor sumelor primite potrivit prevederilor art.
37, elaborează şi depun la direcţiile generale ale finanţelor publice, până la data de 1 iulie
a fiecărui an, proiectele bugetelor locale echilibrate şi anexele la acestea pentru anul
bugetar următor, precum şi estimările pentru următorii 3 ani, urmând ca acestea să
transmită proiectele bugetelor locale pe ansamblul judeţului şi municipiului Bucureşti la
Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 15 iulie a fiecărui an.
Articolul 39 Aprobarea şi centralizarea bugetelor locale
(1) În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii
bugetului de stat, Ministerul Finanţelor Publice transmite direcţiilor generale ale finanţelor
publice sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferurile
consolidabile, aprobate prin legea bugetului de stat.
(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a
Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, repartizează pe unităţi/subdiviziuni
administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, precum şi transferurile prevăzute la art. 34 alin. (1), în
vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite.

În acelaşi termen, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia
Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, comunică unităţilor administrativteritoriale, respectiv subdiviziunilor acestora, după caz, şi o estimare a veniturilor din
cotele defalcate din impozitul pe venit.
(3) Pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali
de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa
locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale. Locuitorii unităţii
administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15
zile de la data publicării sau afişării acestuia.
(4) În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor prevăzut la alin. (3),
proiectul bugetului local, însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi de
contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării autorităţilor deliberative, de către
ordonatorii principali de credite.
(5) Autorităţile deliberative, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre
aprobare a proiectului de buget, potrivit alin. (4), se pronunţă asupra contestaţiilor şi
adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole,
titluri, articole, alineate, după caz, şi pe anexe.
(6) Proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă de autorităţile deliberative
în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(7) În cazul în care autorităţile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în
termenul prevăzut la alin. (6), direcţiile generale ale finanţelor publice dispun sistarea
alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi cu
transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autorităţile deliberative. În
aceasta situaţie, din bugetele locale se pot efectua plăţi numai în limita celorlalte venituri
încasate.
(7^1) În cazul autorităţilor deliberative care sunt dizolvate sau se află în procedură de
dizolvare, după caz, în condiţiile legii, şi care nu şi-au aprobat bugetele locale în termenul
legal, direcţiile generale ale finanţelor publice, prin excepţie de la prevederile alin. (7),
alocă cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, până la data
aprobării bugetelor locale ale noilor autorităţi deliberative constituite.
(7^2) Primarii, preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarul general al municipiului
Bucureşti, aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (7^1), aplică în anul financiar în curs ultimul
buget aprobat, actualizat cu sumele repartizate, în anul curent, de la bugetul de stat sau
de la alte bugete, cu încadrarea cheltuielilor în limita lunară de 1/12 din totalul acestui
buget.

(8) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să transmită direcţiilor generale ale
finanţelor publice bugetele locale, în condiţiile prezentei legi, în termen de 5 zile de la
aprobarea acestora.
(9) Direcţiile generale ale finanţelor publice, în termen de 10 zile de la primirea bugetelor
locale aprobate, întocmesc şi transmit Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv în format
electronic, bugetele pe ansamblul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti,
grupate în cadrul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, pe comune, oraşe, municipii,
sectoare ale municipiului Bucureşti şi pe judeţ, pe structura clasificaţiei bugetare.
(10) Direcţiile generale ale finanţelor publice, în termenul prevăzut la alin. (9), transmit
Ministerului Administraţiei şi Internelor, în format electronic, bugetele prevăzute la art. 1
alin. (2), pe judeţ, respectiv pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, pe
structura clasificaţiei bugetare.
Articolul 40 Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către
Parlament
(1) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea
exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea
noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile
bugetelor anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către
ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în
situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.
(2) Instituţiile publice şi acţiunile nou-aprobate în anul curent, dar care încep cu data de
1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanţate, până la aprobarea bugetului, în limita
a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget.
(3) Direcţiile generale ale finanţelor publice vor acorda unităţilor administrativ-teritoriale
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile, cu
încadrarea în limita lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent.
(4) În cazul în care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
şi transferuri consolidabile depăşeşte o limită lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale
anului precedent, după utilizarea integrala a veniturilor şi cotelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, direcţiile generale ale finanţelor publice pot aproba
suplimentarea acestora, pe baza analizelor şi fundamentărilor prezentate de ordonatorii
principali de credite.
(5) În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (4) sunt propuse în proiectul bugetului de
stat mai mici decât cele din anul precedent, limitele lunare se acordă în cotă de 1/12 din
sumele propuse prin proiectul bugetului de stat.

