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Proiectul de buget pe anul 2020 

 
          La baza elaborarii bugetului local pe anul 2020 au stat urmatoarele acte normative : Legea 
5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;; legea 273/2006 a Finantelor Publice locale actualizata; 
Legea 227/2015 privind codul fiscal , actualizata; Legea 153/2017 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice ,ord 114/2018 precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea 
si completarea unor acte normative . 
         Decizia nr1/10.01.2020,decizia  nr 2 din 10.01.2020 si decizia 4 din 14.02.2020 a sefului de 
administratie al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Gorj privind aprobarea repartizarii pe 
primarii  si trimestre a sumelor defalcate din TVA, sume pentru finantarea ajutorului de incalzire cu 
lemne  pentru beneficiarii de ajutor social, drepturi stabilite de Legea 248/2015 privind plata unor 
stimulente educationale  copiilor provenind din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in 
invatamantul prescolar pe anul 2020. 
      Hotararea Consiliului Judetean Gorj Nr. 1/22.01.2020, privind aprobarea repartizarii, pe anul 

2020, a sumelor defalcate dein TVA  destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si   

comunale  precum si etimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2021,2022,2023. 

La Bugetul loacal de venituri si cheltuieli pea nu 2020 se preconizeaza  a se realize 
 Venituri Totale  de:5.300,37mii LEI si estimari pentru anii 2021=5.196,77 mii lei,2022 = 4.741,77 mii 
lei si 2023=4796,77 mii lei din care ; 
11.02.02= Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor pentru anul 2020= 878,37  mii lei, si estimari pentru anii 2021=1.363,77 mii lei 
,202=1.363,77 mii lei  si 2023=1.368,77 mii lei  din care: 
-   66    mii lei (65.02.20) – ch. mat. prevazute la art.104 alin 2 lit. b)-e) din legea 

educatiei nationale nr. 1/2011  

  -  781,90 mii lei drepturile asistentilor personali si indemnizatii   

   -5,97 mii lei inv integrat  

- 10 mii lei tichete de gradinita 

- 14,50 mii lei (68.02.57) – ajutorul de incalzire al beneficiarilor de ajutor social  

2. 04.02.04= Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale – 741 mii lei pentru anul 2020,din si estimari pentru anii 2021=790mii 

lei,2022=828 mii le isi 2023=865 mii lei; 

  3. 11.02.06=  sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale    1.899 mii lei 

pentru anul 2020,din si estimari pentru anii 2021= 1.221mii lei,2022 = 728 mii lei si 

2023=742   mii lei; 

4. 11.02.05= sume defalcate din TVA pentru drumurile judetene si comunale =0mii lei pentru 

anul 2020 si estimari pentru anii 2021=69 mii lei,2022 =69mii le isi 2023=69mii lei; 

5. Subventii de la alte administratii – 160 mii lei pentru anul 2020si estimari pentru anii 

2021=160 mii lei,2022 = 160 mii lei si 2023=160 mii lei 

6. 04.02.01 Estimatul cotelor defalcate din impozitul pe venit – 414 mii lei pentru anul 2020si 

estimari pentru anii 2021=293 mii lei,2022 = 293 mii lei si 23=292 mii lei 

7. 04.02.05 venituri la disp cons jud =0lei pentru 2020  

8. Estimam a se incasa venituri proprii in suma de 1.208 mii lei pentru anul 2020  



 In raport de sumele primite TOTALUL CHELTUIELILOR in anul 2020 ESTE IN 

SUMA DE 5.917,37 mii LEI si estimari pentru anii 2021=6.000,97mii lei,2022 = 6.000,97 

mii lei si 2023=6.000,97mii lei ,conform datelor de mai jos: 

CAP. 51.02 – administratie publica 3.101 mii lei: pentru anul 2020 si estimari pentru anii 2021= 

2.800   mii lei,2022 =  2.800   mii lei si 2023=2.800    mii lei 

- Cheltuieli de personal = 1.980 mii lei( salarii de baza -1.593 mii lei,  consilieri 140 mii lei  , vaucere  35 
mii le,concedii 30 mii lei ,indemnizatie de hrana 100 mii lei, alte sporuri 40 mii leii si contributii angajator42 mii 
lei ) pentru anul 2020 

- Cheltuieli material = 581mii lei (furnituri de birou 5 mii lei, materiale pentru curatenie 5 mii lei ,incalzit 
si iluminat 40mii lei , carburanti 80mii lei ,   telefon, internet 40 mii lei , alte bunuri si servicii 286mii lei , 
reparatii curente 10 mii lei ,obiecte de inventar10mii lei ,pregatire profesionala 5mii lei , protectia muncii  10mii 
lei , alte cheltuieli 90mii lei ) pentru anul 2020  

 Investitii =540mii lei  

Cap 54.02 alte cheltuieli =10 mii lei din care 

Cap 54.02 alte cheltuieli – aparare civila =10mii lei 
CAP. 54.02.50 – Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 0 mii lei pentru anul 

2020 
CAP. 65.02 – Invatamant 520,97 mii lei: pentru anul 2020 

 Cheltuieli de personal = 18mii lei transport cadre pentru  
- Cheltuieli material – 417 mii lei din care ; 

plati directe de la scoala 196 mii lei din care din tva 66 mii lei(furnituri birou 2 mii lei ,mat. Curatenie2 mii lei , incalzi si iluminat 35 

mii lei ,  telefon si internet 8 mii lei, salubritate 0mii lei ,materiale 4 mii lei ,alte ch. 10 mii lei ,reparatii curente0 mii lei ,pregatire 

profesionala 5 mii lei ,   )si de la primarie 130 mii lei ( incalzit si iluminat 20 mii lei , apa cana 18 mii lei , carburanti 0 mii lei ,alte 

servicii 40 mii lei, reparatii curente 0 mii lei ,deplasari 0 mii lei, obiecte de inventar48 mii lei ,protectia mincii 4 mii lei, alte bunuri si 

servicii 0 mii lei )si plati ale primarii pentru scoala 221 mii lei ( energie electrica 1 mii lei ,benzina 35mii 

lei,asig. Microbuz , ,asig. Cladire scoala reparatii, revizii , ITP –uri  microbuze 60 mii lei  , dulciuri25 

mii lei  )  
 -ajutoare elevipt inv. Integrat si tichete gradinita=15,97mii lei 

- Burse - 20 mii lei  
 CAP. 66.08 san atate 155 mii lei pentru anul 2019 

  PERSONAL 150 MII LEI ( salarii de baza -119 mii lei,  vaucere  3 mii le,concedii 2 mii lei ,indemnizatie de 
hrana 15 mii lei, alte sporuri 7 mii leii si contributii angajator4 mii lei ) pentru anul 2020 

  MATERIALE 5 MII LEI 

CAP. 67.02 – Cultura  si religie 350 mii lei din care ,  

a) Biblioteca comunala =20 mii lei  

- Cheltuieli de personal = 20 mii lei  

b) culte si cultura  = 30 mii lei (sport =30mii lei ) 

c) ivestitii 300 mii lei ( camin cultural ) 

CAP. 68.02 – Asigurari si asistenta sociala 895,40 mii lei,  
- Cheltuieli de personal= 691,90 mii lei  

- ajutoare si ind =    203,50 mii lei  
1) Salarii asistenti personali + Ind. Hand = 850,90 mii lei din care salarii 691,90 mii lei si indem. 159 

mii lei 

2) incalzire aj social= 14,50 mii lei 

3) alte ajutoare = 20 mii lei  

4) Ajutor incalzire ord.107     = 10 mii lei 

CAP. 70.02 – Servicii si dezvoltare publica= 210 mii lei, 

 - iluminat public = 100 mii lei din care ; curent 60 mii lei si alte mat40 mii lei 

-  apa =10 mii lei din care ( curent 7 mii lei si alte ch 3 mii lei) 

-investitii Gaze) =  100 mii lei  

CAP. 74.02 Protectia mediului si salubrizare = 275 mii lei 

-cheltuieli materiale  salubrizare =275 mii lei  

CAP. 84.02 – Transporturi 400mii lei,  

- Intretinere drumuri  = 130 mii lei reparatii drumuri 120 ,pentru pregatire iarma 10 mii lei si 

investitii  drumuri 270 mii lei 



        Tinand cont de propunerile serviciilor din cadrul Primariei Comunei  Danesti si unitatilor 

de subordonare locale , precum si in conformitate cu Legea nr 273/2006 privind finantele 

publice locale , modificata si completata de OUG nr. 63/2010 si Legea 215/2001privind 

administratia publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare , biroul financiar 

contabil propune aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 conform 

anexelor ; 

     Anexa nr. 1 Bugetul Local de venituri si cheltuieli al comunei Danesti pe anul 2020in 

suma de 5.300,37 mii lei la partea de venituri si 5.917,37 mii lei la partea de cheltuieli din 

care ; 

a) Sectiunea de functionate  pe anul 2020 in suma de 4.591,37 mii lei partea de venituri si 

4.591,37 mii lei la partea de cheltuieli; 

b) Sectiunea de dezvoltare   pe anul 2020 in suma de  1.260  mii lei la partea de cheltuiele si  

643 mii lei la  partea  de venituri si    suna de 617 mii lei din excedentul anilor precedenti . 

c) Suma de 717,30 mii lei din excedentul anilor precedenti  se va folosi astfel 617 mii lei pentru 
pentru sectiunea de dezvoltare la  investitiile anului 2020 iar suma de 100,30 mii lei ca gol de 
casa pentru sectiunea de functionare in  bugetul anului 2020. 

 

Anexa nr.3  Lista de investitii pe anul 2020 in suma de 1.260 mii lei  

Anexa nr. 4 Numarul de personal conform statelor de functii aprobate pe anul 2020 

      Deasemeni ,excedentul bugetului local la sfarsitul   anului 2020 in suma de 717,30 mii 

lei va fi folosit astfel ; suma de 617 mii lei  in sectiunea de dezvoltare a bugetului local  pe 

anul 2020 si suma de 100,30 mii lei ca gol de casa pentru sectiunea de functionare a 

bugetului pe anul 2020  . 

PRIMAR 

RUSU EMILIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


