
ROMANIA
JUDETUL MURES
PRIMARIA BICHIS
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A

Nr. 1 | L4.O2.2Ott

Privind aprobarea Bugetului local pe anul 2011

Consiliul Local al comunei Bichis;
Judetul Mures;
In sedinta ordinara din 14 februarie ZOLI;
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate si Proiectul de hotarare

initiat de Primarul comunei Bichis;
Tlnand cont de prevederile art.36 alin.(4) lit."c" din Legea nr.2L5l200l-

privind administratia publica locala - republicata;
In baza prevederilor Legii nr.286120L0 privind bugetul de stat pe anul 2011 si

Decizia ANAF Mures nr.9 16.0L.2011 privind repartizarea pe primarii a sumelor defalcate din
WA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor.

Avand in vedere prevederile Legii nr.27312006 privind finantele publice locale;
In temeiul prevederilor aft.36 alin.(2), art.45 alin.(2) lit.'t"din Legea

nr.21512001 - privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.l Se aproba Bugetul local pe anul 2011 al comunei Bichis judetul Muresin
suma totala de 7O95 mii leirconform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta.

Art.2 Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Mures - pentru control legalitate;
- DGFPCS Mures;
- Primarului comunei Bichis;
- Biroului contabil al Primariei comunei Bichis;

Avizat legalitate
SECRETAR

Pataki Erzsebet

PRESEDINTE,

fldb
a . /



ROMANIA
JUDETUT MURES
COMUNA BICHIS

.CONSILIUL LOCAL.

H O T A R A R E A

Nr.2 l l4februar ie 2011

Privind rectificarea Bugetului local pe anul 2010

Consiliul Local al comunei Bichis;
Iudetul Muresl
In sedinta ordinara din 14 februarie ZOLL;
Vazand art.2 din Dispozitia Primarului comunei Bichis nr.208 129.L2.20L0;
Tinand cont de prevederile art.2 din HG.nr. 1379 128.t2.2010 privind alocarea

unor sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,prevazut in bugetul de
stat pe anul 2010 pentru unele unitati administrative .

Avand in vedere prevederile aft.82 din Legea nr.27}2006 - privind finantele
publice focale - cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul prevederilor 36 alin.(2), art.45 alin.(2) lit."c" din Legea nr.2l5 |
2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE :

Aft.1 Se aproba rectificarea Bugetului local i n suma totdia de 1.384 mii lei,
majorare ca efect a sumei de 10 mii lei alocate prin HG.1379 128.L2.2010, conform Anexei
nr.1 care face parte integranta din prezenta.

Art 2 Prezenta hotarare va fi comunicata Intitutia Prefectului - Jud.Mures pentru
control legalitate , DGFPCS Mures - Trezoreria Ludus, Serviciului contabil ;

AVIZAT PT.LESALTTATE
Secretar,
Pataki Erzsebet



ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA BICHIS
.CONSILIUL LOCAL.

H O T A R A R E A

Nr .3 din 14 februarie 2011

Privind aprobarea Planului de aparare in Situatii de Urgenta

Consiliul Local comunei Bichis;
Judetul Mures;
In sedinta ordinara din 14 februarie 2011
Avand in vedere :

- Legea nr.48L12004 - privind protectia civila - modificata si completata;
- Legea nr.30712006 - privind apararea impotriva inundatiilor;
- Legea nr.44612006 privind pregatirea populatiei pentru aparare ;
- Ordinul MAI NR.71212005 - pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind

instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta - cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ordinul MAI nr.147412006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare,pregatirea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a
incendiilori ,

In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) si art.45 alin.(l) din Legea nr.215
din 2001 cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E  :

Aft,1 Se aproba Planul de aparare a comunei Bichis in situatii de urgenta,pe
anul 2011, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta.

Aft.2 Prezenta hotarare va fi comunicata :
- Institutiei Prefectului - Judetul Mures - pentru control legalitate
- Primarului comunei Bichis;
- Seful SVSU Bichis

Contrasemneaza
SECRETAR
Pataki Erzsebet
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ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA BICHIS
. CONSILTUL LOCAL-

H  O T  A R A R E A

Nr. 4 din 14 februarie 2011

Privind stabilirea criteriilor de evaluare a veniturilor obtinute din utilizarea
si vanzarea bunurilor mobile si imobile precum si din activitati de crestere
si vanzare a animalelor din gospodaria populatiei.

Consiliul Local alcomunei Bichis;
Judetul Muresl
In sedinta ordinara din 14 februarie 2OLli
Avand in vedere Raportul Primarului comunei Bichis cu privire la acordarea si

propunera Planului de actiuni in vederea stabilirii dreptului de ajutor social;
Tinand cont de prevederile Legii nr.4161200L privind venitul minim garantat -

modificata si completata de Legea nr.276124.t2.20L0, precum si HG. Nr.50 I L9.0L.20LL
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.4L6l200L -
privind venitul minim garantat;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit."s" si art.46 lit."i" din Legea
nr.2L512001 - privind administratia publica locala - cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Aft.1 Se aproba criteriile privind limitele maxime ale veniturilor potentiale provenite
din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta
necesitate pentru nevoile familiei, conform Anexei nr.1 , care face parte integranta din
prezenta.

Aft.z Se aproba Planulde actiuni side lucrari de interes local carese efectueaza
de beneficiarii de ajutor social, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta.

Aft.3 Cu ducerea la indeplinre a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul
comunei,si va fi comunicata prin grija secretarului :

- Institutiei Prefectului - Judetul Mures - pentru control legalitate;
- Biroului de asistenta sociala;
- Va fi facuta publica prin afisare;

Contrasemneaza
Secretar

Pataki Erzsglet
A,/a'  (  1 t\_\ /



ROMANIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL LOCAL BICHIS

Anexa nr.1 la HCL 4 |L4.OZ.2.OLL

C R I T E R I I

Privind limitele maxime ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor
ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri ce depasesc cantitativ categoriile de
bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii

Nr.
crt

Bunuri mobile necesare intr-o gospodarie Limita / buc
- l e i  -

1 Masina de qatit 460
2 Friqider s60
3 Combina friqorifica 899
4 Conqelator 595
5 Masina de spalat autornata 849
6 Televizor color 279
7 Calculator personal 1400

Venituri potentiale provenite din vanzarea terenurilor
si din valorificarea culturilor aqricole

Limita / ha
- l e i  -

1 Terenuri arabile 600
2 Teren intravilan 2000
3 Teren forestier 2500
4 Pasuni s00
5 Fanete 500
6 Culturi agricole

- grau
Venit net/ha/an

90

oorumb 90
- fasole 90

orz 95
- floarea soarelui 95

cartofi 700
- sfecla 150

vie - struquri de vin 200
- tutun 90
- sora 90

7 Livezi 500
8 Lequme 500

1
Categorii de animale
Bovine

Limite minime/buc
1000

2 Porcine 300
3 Ovine /caprine 80
4 Cabaline 400 \

5 Pasari 25
6 Famil i i  de albine 100

7 Iepuri de casa 30

Ludusa
FRIMARt/:,



ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA BICHIS
- PRIMAR.

Anexa nr.Zla HCL.nr. 4 114.02.2011

PLAN DE ACTITINI
SI

LUCRARI DE INTERES LOCAL

Intocmit in conformitate cu prevederile arI.29 alin.(l) si (2) lit.a) si
alin.(3) din Legea nr.41612001

Nr.
crt

Actiuna intreprinsa Termen Responsabil

I Colectare deseuri menai ere Permanent Viceprimar
2 Curatat santuri si troturare in localitatile :

Bichis,Gimbut,Nandra si Ozd
Lunile Ianuarie,
Februarie, Martie,
Aprilie

Viceprimar

a
J Curatat zona verde, varuit pomi. Lunile:Aprilie,

Mai.Iunie
Viceprimar

4 Cosit si curatat margini de santuri,parauri si
trotuare

Lunile: Mai,Iunie,
Iulie,Auzust"Sept.

Viceprimar

5 Lucrari de curatat albiile paraurilor din satele
Bichis.Gambut,Nandra si Ozd

Lunile:
Septembrie-Oct.

Viceprimar

6 Lucrari de intretinere in preajma si in curtile
Scolilor din comuna

Luna;August Viceprimar

7 Lucrari de inketinere zonele centrale ale
localitatilor din comuna

Luna: Noiembrie
decembrie

Viceprimar

8 Colectare selectiva a deseurilor din materiale
reciclabile

Permanent Viceprimar

9 Imprastiat piatra pe drumuri comunale Permanent Viceprimar

PRIMAR

PRIMARIIi

Viorel
I
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ROMANIA
JUDETUL MURES
PRIMARIA BICHIS
CONSITIUL LOCAL

H O T A R A R E A

Nr. 5 | 25.O2.2OLL

Privind aprobarea rectificarii Bugetului local pe anul 2011

Consiliul Local al comunei Bichis;
Judetul Muresi
In sedinta extraordinara din 25 februarie 2011;
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate si Proiectul de hotarare

initiat de Primarul comunei Bichis;
Avand in vedere Ordinul MFP nr.7l57l20tl, Ordinul nr.825135120LL.
Tinand cont de prevederile art.36 alin.(4) lit."c" din Legea nr.215/2001-

privind administratia publica locala - republicata;
In baza prevederilor Legii nr.286120L0 privind bugetul de stat pe anul 2011 si

Decizia ANAF Mures nr.9 /6.0L.2011 privind repartizarea pe primarii a sumelor defalcate din
TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor.

Avand in vedere prevederile Legii nr.27312006 privind finantele publice locale;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2), art.45 alin.(2) lit.'t"din Legea

nr.2L512001 - privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E  i

Aft.l Se aproba Bugetul local pe anul2017 alcomunei Bichis judetul Muresin
suma totala de 77OI mii lei, conform Anexei nr.1 care face pafte integranta din prezenta.

Art.2 Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Mures - pentru control leEalitate;
- DGFPCS Mures;
- Primarului comunei Bichis;
- Biroului contabil al Primariei comunei Bichis;

PRESEDINTE,

Biro losif-Alexandru

Avizat legalitate
SECRETAR

Pataki Erzsebet
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ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA BICHIS
-CONSILIUL LOCAL.

HOTARAREA

Nr. 6 din 11 martie 2011

privind instituirea taxei speciale pentru solutionarea cererilor de divort pe
cale administrativa

Consiliul Local al comunei Bichis;
Judetul Muresl
In sedinta ordinara din 11 maftie 2OLLi

Avand in vedere articolul II din Legea nr.202120t0 privind accelerarea solutionarii
proceselor,care modifica prevederile art.38 din Codul Familiei;

Avand in vedere art.23 din Metodologia nr.21125t6120L0 privind aplicarea unitara a
dispozitiilor legale privind divortul prin acordul sotilor;

Tinand cont de prevederile art.282 din Legea nr.57t12003 privind Codul Fiscal,cu
modificarile si completarile ulterioare;

In baza prevederilor art. 30 din Legea nr,27312006 privind finantele publice
locale,modificata si completata prin O.G. nr.63/2010;

In temeiul art.36, alin.(4), lit.'c' art.45 alin.(l) din Legea nr.2L512001 privind
administratia publica,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Aft.1 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se inbtituie taxa speciala pentru
solutionarea cererilor de divoft pe cale administrativa si emiterea certificatului de divort in
suma de 100 lei.

Aft.2 Taxa speciala prevazuta la art.1 se incaseaza prin casieria Primariei comunei
Bichis si se face venit la bugetul local al comunei.

Aft.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Delegatul de
stare civila a Primariei com.Bichis si Biroul de contabilitate.

Aft.4 Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului - Jud.Mures - pentru control legalitate
- Biroului de stare civila;
- Biroului de contabilitate;
- Va fi facuta publica prin gr'rja secretarului.

AVIZAT
SECRETAR
Pataki Eryebet
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ROMANIA
'UDETUL MURES
COMUNA BICHIS

. CONSILIUL LOCAL.

HOTARAREA

Nr. 7 din 11 Martie 2011

Predarea unei suprafete pentru impadurire

Consiliul local al comunei Bichis;
Judetul Mures;
In sedinta ordinara din 11 maftie 2011.

. Vazand expunerea de mootive si Proiectul de hotarare initiat de Primarul
comunei Bichis;

Avand in vedere adresa Directiei Silvice Mures nr.L904104.03.2011 si adresa
nr. L0387/03.03.2011 privind plantarea unui hectar de padure pe o suprafata in afara
fondului forestier;

In temeiul prevederilor art,36 alin.2 lit.'t", art.45 alin.3 si art.115 alin.1 din
Legea nr.2L5/2001 privind administratia publica locala,republicata - cu modificarile si
completarile ulterioare;

HOTAMSTE :

Aft.1 Se aproba punerea la dispozitia Ocolului Silvic Ludus a unei suprafete de t ha
teren,proprietatea Comunei Bichis, situat in Blocul Fizic nr.382, ilpntru impadurire. Terenul
este in afara fondului forestier

Art.2 Plantarea arborilor se.va face cu persoanal silvic si vor asigura intretinerea
acesteia pana la realizarea starii de masiv.

Aft.3 Predarea terenului se va face pe baza unui PROTOCOL,in care se vor stipula
drepturile si obligatiile fiecari parti. 

I
Aft.4 Prezenta hotarare va fi comunicata :

- Primarului comunei Bichis;
- Institutiei prefectului - Judetul Mures ,pentru control legalitate;
- Directiei Silvice Mures;
- Va fi facuta publica prin grija secretarului;

Contrasemneaza
SECRETAR
Pataki Ensebeta$ ,'.9, J ,
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ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA BICHIS
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A

Nr.8 din 11.03.2011

Privind aprobarea organigramei si statul de functii a
Primariei comunei Bichis

Consiliul Local al comunei Bichis;
Judetul Muresl
In sedinta ordinara din 11 maftie 2OtLi
Vazand Nota de fundamentare la Proiectul de hotarare,intocmita de

Primarul comunei Bichis inregistrata sub numarul 906 108.02.2011;
In conformitate cu prevederile art.Vl si a punctului 1 din Anexa la

OUG.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.27312006 privind finantele
publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare si cele ale aft.107
din Legea nr.1B8 I t999 - privind statutul functionarului public, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor aft.36 alin.(2) litera "a" coroborat cu alin.(3) lit.
"b", art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit."b'din Legea nr.2L512001 - privind
administratia publica locala republicata,cu completarile si modificarile ulterioare :

H o t a r a s t e :

Att.1 Se aproba organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei
Bichis,confOrm anexei I,care face parte integranta din prezenta hotarare.

Att.2 Se aproba statul de functii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Bichis, conform anexei II, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Aft.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste
primarul comunei Bichisjudetul Mures.

4ft.4 Prezenta hotarare se comunica Primarul comunei Bichis, Institutiei
Prefectului - Judetul Mures si Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

PRESEDINTE
.:;' d'tfif ,1os if-A t exa n d ru
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AVIZAT
SECRETAR
Pataki Erzsebet



ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA BICHIS
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A

Nr.9 din 11 maft ie 2011

Pentru in stingerea si modificarea unor creante bugetare.

Consiliul Local al comunei Bichis;
Judetul Mures;
In sedinta ordinara din 11 martie 2OLL;
Avand in vedere Raportul prezentat de Primarul comunei Bichis'
Tinand cont de prevederile art.24 din Ordonanta Guvernului nr.9212003 -republicata

- cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor aft.36 alin.2 \it."c",aft.45 alin.3 si art.115 alin'1 din Legea

nr.21512001 privind administratia publica locala - republicata,

H O T A R A S T E :

Aft.1 Se sting creantele bugetare din evidenta impozitelor si taxelor locale ca urmare
a decesului tituarului creantei : NAGY STEFAN cu ultimul domiciliu in com,Bichis sat,Ozd
nr.210 judetul Mures,CNP.1541108260022, decedat la data de 3 Iunie 2010 in
com.Bichisjud.Mures.

Aft.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se inredinteaza primarul comunei si
serviciul de impozite si taxe locale.

Aft.s Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului - Judetul Mures
pentru control legalitate, Primarului comunei Bichis,Biroului de Impozite si Taxe si va fi
facuta publica prin grija secretarului.

PRESEDINTE
Biro losif-Al%andru
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Contrasemneaza

SECRETAR
Pataki Erzsebet




















