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RAPORT 

privind proiectul de buget pe anul 2020 

 

 

 

 Proiectul de buget pe anul 2020 s-a întocmit în conformitate cu Legea nr.5 

din 09.01.2020Legea bugetului de stat pe anul 2020, a prevederilor Legii 

nr.273/29.06.2006 privind  finanţele publice locale . 

 Propunem spre analizare şi aprobare Consiliului Local Dăneşti, următorul 

proiect de buget pe anul 2020. 

I. VENITURI: 

 Stabilirea veniturilor pe surse de provenienţă s-a efectuat în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Consiliului Local nr._____ din _____  2020, care a avut în 

vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, HG.nr.44/2004, privind 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii privind Codului fiscal cu 

toate modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea nivelurilor pentru 

valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 

precum şi pentru amenzi, care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile 

în anul fiscal 2020. 

 Impozitele şi taxele locale prevăzute ca urmare a inventarierii bazei 

impozabile pe surse de venituri, acele impozite şi taxe care se debitează la început 

de an. 

 Important de reţinut – toate datele care au stat la baza calculării 

impozitelor şi taxelor locale s-au preluat din “Situaţiile debite şi încasări persoane 

fizice şi juridice” deţinute de aplicaţia „APLxPERT”aplicaţie achiziţionată de la SC 

LOGIC CONSULTING SRL – GHEORGHENI, fiind direct răspunzători de 

realitatea acestor date şi toate aceste date se regăsesc într-un dosar. 

 

 Valoarea totală a veniturilor propuse spre realizare în cursul anului 2020 se 

ridică la suma de____22.431 mii lei. 

           - mii lei - 

Veniturile totale : 22433 

I.  Venituri curente 2921,65 

II. Venituri din capital  

III.Operaţiuni financiare  0 



IV.Subvenţii d.c.  

-Ajutorul incalzire lemne de foc 

-Finantare sanatatii 

-finantare dezvoltare locala 

16169,63 

28,00 

62,4 

16079,23 

-Subventii primite în contgul plățilorefectuate 

anul curent UE 

3341,72 

 

I. VENITURI CURENTE: 

A. Venituri fiscale 2784,02 

B. Venituri nefiscale 137,63 

  
 

A – Venituri fiscale: 

A1.1. Impozit pe venit, profit şi câştiguri 1098 

Impozit pe profit  

A1.2. Impozit pe venit, profit si câştiguri din  

capital de la persoane fizice  

1098 

Impozitul pe veniturile din transferul 

proprietăţilor imobiliar din patrimonial personal 

6,7 

 

Cote defalcate din impozitul pe venit 895 

Sume alocate de cons.jud.pt.echilibrarea bug.loc 203 

A1.3. Impozite şi taxe pe proprietate  293,81 

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 87,48 

Impozitul pe clădiri de la persoane juridice  17,58 

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 58,32 

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 1,32 

Impozit extravilan 118,41 

Taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru 10,7 

A1.4. Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii  

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pt 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul  

comunelor,oraşelor municipiilor 

478 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  

pentru echilibrarea bugetelor locale 

725 

Impozit pe spectacol  

Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de 

persoane fizice 

139,57 

Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de 

persoane juridice 

15,05 

Alte taxe pe utilizarea bunurilor  

A.6Alte impozite sit axe fiscale 27,79 

 



Alte impozite si taxe 27,79 

 

C – Venituri nefiscale: 

C1. Venituri din proprietate 36,8 

Venituri din concesiuni şi închirieri 36,8 

C2. Vânzări de bunuri şi servicii  

Taxe extrajudiciar de timbru   

Venituri din prestari de servicii şi alte activitati 11,44 

Venituri din taxe administrative si eliberari 

permise 

 

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate 

potrivit dispoziţiilor legale 

66,79 

-Alte amenzi,penalităţi şi confiscări 5,3 

-Alte venituri  

Taxe speciale 10,38 

Alte venituri  
 

II. VENITURI DIN CAPITAL 0 

           

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE 0 

 

IV. SUBVENŢII 19511,35 

Subvenţii de la bugetul stat  

Subventii  de la bugetul de stat catre bugetele 

locale necesare sustinerii derularii proiectelor 

finantate din fen postaderare 

16079,23 

Subvenţii pt.acordarea ajutorului pt.încălzirea 

locuinţei cu lemne,cărbuni,combustibili petrolier 

28 

Subventii pentru finantarea sanatatii 62,4 

Sume FEN postaderare in contul platilor 

efectuate si prefinantari 

3341,72 

 

 Având în vedere prevederile în OUG.nr.107/2006 privind acordarea de 

ajutoare pentru încălzirea locuinţei, aceste fonduri se asigură de la bugetul de stat 

prin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi se cuprind în bugetul local. 

 II. CHELTUIELI: 

Activităţiile care se finanţează din bugetul local sunt următoarele: 

1. Autorităţi executive – aparatul propriu al Primăriei 

2. Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 

3. Alte servicii publice generale  

4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei 

5. Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor 



6. Învăţământ 

7. Sănătate 

8. Cultura, recreere şi religie  

9. Asigurări şi asistenţă sociala 

10. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

11. Protecţia mediului 

12. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 

13. Transporturi 

 

  1.Autorităţi executive - 51.02.01.03 

          - mii lei - 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli personal 1071,67 

2 Cheltuieli material din care: 

  -ziua batrinii 

  -cadou craciuni pt.copii 

  -calendar 

  Cheltuieli capital 

312 

    2,00 

5,00 

   5,00 

1377,7 

 Total: 2771,37 

 

2. Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţiilor locale – 54.02.05 

    Rezerva bugetară – suma propusă este 2,00 mii lei care pe parcursul anului 2020 

va fi repartizată conform Hotărârea Consiliului Local Dăneşti. 

     

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Fond de rezervă 2,00 

 Total: 2,00 

3. Alte servicii publice generale – 54.02.50    

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli personal 21 

2 Cheltuieli material 4 

 Total: 25 

4.Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru 

personae handicap 56.02.07 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1  Transferuri din bugetele locale pentru 

institutiile de asistenta sociala pentru 

personae handicap 

 

9,6 

 Total: 9,6 

  

 



5.Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor – 61.02 

 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli personal 163,68 

2 Cheltuieli materiale 11,68 

3 Cheltuieli capital cladire PSI 741,96 

 Total: 917,32 

 

5 a).Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor – 61.02.05 

 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli personal 55,81 

2 Cheltuieli materiale 11,68 

3 Cheltuieli capital 741,96 

 Total: 809,45 

 

5 b).Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi sigurantei naţionale-61.02.50 

 

Nr.crt Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli personal 107,87 

                         Total: 107,87 

 

6.Învăţământ – 65.02 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli materiale 185 

2 Ajutoare 7 

3 Cheltuieli capital 2776,84 

4 Cheltuieli Proiectul FEADR 2753,7 

 Total: 5722,54 

 

7.Alte instituţii şi acţiuni sanitare – 66.02.08 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1. Cheltuieli personal 63,95 

2 Chletuieli material 1,5 

 Total: 65,45 

 

8.Cultura, recreere şi religie – 67.02  (total) 

Nr.cr

t. 

 Denumire Suma propusă 

1  Cheltuieli personal 107,53 

2  Cheltuieli materiale:dincare  

-ziua comunei 

32,63 

0 



-contract finantare fuvos zenekar 

-pt hochei 

8,00 

3  -cheltuieli Proiectul FEADR 2272,88 

4  -cheltuieli capital 54 

  Total 2467,04 

 

din care: 

8.a) Servicii culturale – 67.02.03 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli personal 107,53 

2 Cheltuieli material din care: 

   Finantare nerambursabila Fuvos 

Zenekar 

17,53 

 

8 

3 Cheltuieli proiectul FEADR 2272,88 

 Total: 2397,94 

 

8.b) Servicii recreative şi sportive – 67.02.05 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli material din care: 

 Finantare Hokey Cirta 

 Cheltuieli ziua comunei 

14,2 

12,00 

0,00 

2 Cheltuieli capital social 54 

 Total: 68,2 

 

8.c) Alte servicii domeniile culturii receerii si religiei – 67.02.50 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1  Cheltuieli materiale 0,9 

 Total 0,9 

 

9.Asigurări şi asistenţă socială 68.02 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli personal 540,75 

2 Cheltuieli materiale 44,6 

3 Asistenţa socială – total:  178 

 1.Indemnizatii pers.cu handicap 150 

 2.Ajutoare pentru încălzirea locuinţei 28 

 Total: 763,35 

 

10.Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 

Denumire Suma propusă 

Cheltuieli materiale: din care 42,25 

- iluminat public 40,05 



Total: 42,25 

 

 
 

11.Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă - 80.02.01.10 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cotizatii Asoc.Dezv. 80,34 

 Total: 8034 

 

 

12.Transport – Drumuri şi poduri – 84.02.03.01 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Transferul catre Adi  

2 Cheltuieli capital 11863,22 

 

 

 

 Total: 11863,22 

 
 

III. EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 

 

 

Excedentul bugetului local la data de 31.12.2019 este de  2287181,03 lei. 

II. ACTIVITĂŢILE AUTOFINANŢATE ALE CONSILIULUI LOCAL 

DĂNEŞTI, sunt următoarele: 

Veniturile estimate a se încasa din activităţi autofinanţate sunt în valoare 

totală de 79,5 mii lei  

 

Venituri  nefiscale 79,5 

TOTAL VENITURI: 79,5 

 

 Cheltuieli: 

1. Alte cheltuieli în domeniul invatamint prescolar– 65.10.03.01 

 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli materiale 66,2 

 Total: 66,2 

 

2. Alte cheltuieli în domeniul invatamint profesional – 65.10.04.02 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli materiale 13,2 

 Total: 13,2 



 

3. Alte cheltuieli in domeniul agriculturii – 83.10.03.30 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli material 9 

 Total: 9 

3. Alte cheltuieli in domeniul transporturilor – 84.10.50 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli material 10 

 Total: 10 

Excedentul  activitatilor finantate integral din venituri proprii si subventii este de 19061,77 lei 

 

 Supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local  propunerile de buget. 

 

        Dăneşti,la 17.02.2020 

                                           Întocmit, 

           REFERENT 

                 ANTAL ROZALIA 


