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Olaru Ciprian,

RAPORT/EXPUNERE DE MOTIVE
PRIVIND: aprobarea proiectului de buget local pe anul2020 si a estimarilor
2020-2023
In baza adreselor M.F.P. nr.VLG STZ-810 din 13.01.2020
, se repartizeaza pe trimestre sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul
2020, alocate bugetului nostru pe anul 2020 in baza Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020 si a
sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru bugetele locale, alocate la nivelul judetului
Valcea pe anu12020;
Tinand cont si de propunerea Scolii Gimnaziale Com una Daesti privind repartizarea sumelor
solicitate din bugetullocal pentru cheltuieli materiale;
In acest sens propun emiterea unei hotarari privind aprobarea proiectului de buget local, dupa
cum urmeaza:

Proiect de buget local pe anul 2020
Bugetul localitatii Daesti pe anul 2020 cuprinde resursele financiare mobilizate
localitatii stabilite in conformitate
realizarea

actiunilor

cu prevederile

social culturale,

functionarea

legale in vigoare repartizate
autoritatilor

la dispozitia

in principal pentru

publice, finantarea

unor lucrari de

interes local, asigurarea masurilor de protectie sociala.
Veniturile

bugetului

local al comunei

Daesti pe anul 2020 se previzioneaza

6.867.650 lei:
cote si sume defalcate" din impozitul pe venit in sum a de 1.306.000 lei;
impozit pe venit din transfer propr. imobiliare in suma de 1.880 lei;
impozite si taxe pe proprietate in suma de 766.000 lei;

.

sume defalcate din TV A in suma 2.279.000 lei;
taxe pe utilizarea bunurilor (mijloace de transport) in suma de 452.000 lei;
venituri din prestari servicii in sum a de 1.100 lei;
venituri din concesiuni

si inchirieri in suma de 20.000 lei;

venituri din amenzi si altesanctiuni

in suma de 369.370 lei;

subventii ~rimite pentru finantarea proiectelor

(FEADR)

subventii primite pentru finantarea unor activitatii (D.S.P.)

= 1.624.000Iei,
=

subventii pentru planuri de urbanism in suma de 29.000 lei.

18.000 lei,

in suma de

Cheltuielile

bugetului

1. Cheltuieli

local pe anul 2020 sunt repartizate

curente

care cuprind

astfel (6.867.650 lei):

(5.024.100 lei) :

cheltuieli de personal in valoare de 2.430.900 lei
cheltuielicu

.

bunuri si servicii in suma de 1.224.000 lei

cheltuieli cu asistenta sociala in valoare de 699.000 lei
alte cheltuieli (burse, sport, tichete gradinita) in valoare de 375.000 lei
2. Cheltuieli

de capital

3. Cheltuieli

cu proiecte finanatate

Cheltuielile

= 424.750 lei

,

din fonduri nerambursabile

prevazute in bugetul local pe anul 2020 reprezinta

=1.696.500 lei
limite maxime ce nu pot fi

depasite, iar modificarile se vor face in conditiile legii.
Angajarea, contractarea de lucrari si bunuri precum si efectuarea de cheltuieli se face numai cu
respectarea prevederilor legale si in limita creditelor aprobate.
Cheltuielile

pentru autoritatile publice pe anul 2020 se stabilesc in suma de 2.093.200Iei din

care suma de 1.377.200

lei reprezinta

cheltuieli de personal,

suma de 698.000.000

lei reprezinta

cheltuieli cu bunuri si servicii si suma de 18.000 lei reprezentand transferuri interne (asociatii).
Cheltuieli privind tranzactii pentru datoria publica si imprumuturi pe anul 2020 se stabileste in
valoare de 36.000 lei.
Cheltuielile
2020 se stabilesc

pentru ordinea publica si siguranta nationala finantate din bugetul local pe anul
in suma de 12.500 lei

din care 7.500 reprezentand

acordate unor persoane de din afara unitatii si 5.000 reprezentand
Cheltuielile

pentru sanatate

cheltuieli

cu indemnizatii

cheltuieli cu bunuri si servicii .

in suma de 165.450 lei pentru anul 2020 ,repartizata

cheltuieli de personal (asistent comunitar)

pentru

in suma de 65.450 lei si cheltuieli de capital in suma de

100.000 lei (lista investitii).
Cheltuielile

pentru invatamant

finantate din bugetul local pe anul 2020 sunt in suma de

202.000 lei din care: suma de 10.000 lei cheltuieli de personal (transport cadre didactice) , suma de
132.000 lei reprezentand

cheltuieli cu bunuri si servicii , burse elevi in suma de 12.000 lei, ajutoare

sociale pentru copiii cu CES in suma de 12.000 lei si tichete pentru gradinita in suma de 6.000 lei si
cheltuieli de capital in suma de 30.000 lei (lista de investitii-gradinita

Fedelesoiu).

Cheltuielile pentru cultura , recreere si religie pe anul 2020 se stabilesc in suma de 1.540.050
lei din care:

biblioteci in suma de 111.5501ei reprezentand cheltuieli de personal, , sum a de 94.500

lei reprezentand cheltuieli cu bunuri si servicii , si alte servicii cultural sportive in suma de 130.000 lei.
.. ~
Cheltuielile pentru asigurari si asistenta sociala finantate din bugetul local pentru anul
,

'

,

2020sunt propuse la suma de 1.540.200 lei din care suma de 859.200 lei reprezentand

cheltuieli de

personal, indemnizatiile fixe in suma de 681.000 lei.
Cheltuieli pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape se propun pentru anul
2020 de 419.250

lei, astfel:

sum a de

110.000 lei pentru intretinere

si functionare

iluminatul

public,87.000

lei sume ce reprezinta contributia unitatii la Fondud lID si alte asociatii de dezvoltare

intercomunitare,

suma de 122.250 lei pentru extindere retea ILUMINA TUL PUBLIC,

alimentare eu

gaze naturale in suma de 100.000 lei, (Iista investitii).
Cheltuieli pentru protectia mediului se stabileste in suma de 72.50 lei din care cheltuieli cu
bunuri si servicii 3.000 lei, cheltuieli cu alte transferuri

7.000 lei si cheltuieli de capital 62.500 (Iista

investitii).
Cheltuieli pentru agricultura se stabilesc in valoare de 1.500 lei.
Cheltuielile pentru transporturi (drumuri si poduri) totalizeaza suma de 785.000 lei din care:
cheltuieli reparatii curente drumuri comunale
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DC18DC19

Proiecte

si strazi in 'sum a de 200.000 lei, cheltuieli de asfaltare

fonduri nerambursabile

FEADR

in suma de 500.000 lei,

rambursari credite interne 85.000 lei.

Compartiment financiar-contabil,
Lita Adriana

.

"

cheltuieli

