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RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI LOCAL – PE ANUL 2021
Biroul financiar contabil, din aparatul de specialitate al primarului comunei Balasesti,
judetul Galati, inainteaza proiectul de hotarare privind dezbaterea bugetului local pe anul
2021, consider ca aceasta este legala necesara si posibila din urmatoarele motive:
Este legala intrucat se respecta prevederile art 20 alin (1), lit a din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,care
prevede ca- Autoritatile administratiei publice locale au competenta si responsabilitati privind
elaborarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la termenele si potrivit
prevederilor legii iar la art 19 alin (1) din aceeasi Lege se prevede ca bugetele locale si
celelalte bugete prevazute la art 1 alin (2) se aproba astfel:
-a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor
externe nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor,
sectoarelor, judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
-b) bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit a), in functie de
subordonarea acestora.
Având in vedere art 129 alin 2 lit b si alin 4 lit a din OG57/2019 privind codul
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare si perevederile Legii bugetului de stat
pe anul 2021
Este necesara pentru finantarea cheltuielor de functionare cat si a cheltuielilor de
dezvoltare propuse pe anul 2021, cuprinse in cele doua sectiuni ale bugetului pe anul 2021.
Este posibila intrucat se respecta echilibrul bugetar asa cum a fost modificat prin prevederile
OUG nr. 63/2010 – in sensul ca cheltuielile programate in buget se acoperea din veniturile
prevazute a se incasa la care se adauga excedentul bugetar al anului precedent .
Prin Legea nr. 15/09,03,2021– Legea bugetului de stat pe anul 2021 sumele defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat sunt stabilite pentru bugetul local al comunei Balasesti
astfel :
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate privind venitul minim garantat ( L.416/2001)- ajutorul de incalzire cu
lemne…, in suma de 73.00 mii lei ;
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale in
suma de 30.00 mii lei rep tichete gradinita
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale in
suma de 92.00 mii lei rep bursele acordate elevilor din invatamantul de masa
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor din cota de
63.00% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente anului 2021
in suma de 193.00 mii lei;
- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de natrura bunurilor si serviciilor
pentru activitatea functionala din invatamant 126.00 mii lei

-

-

Suma din estimarea incasarilor din cota defalcata de 14.00% din impozitul pe venit –
462.00 mii lei;
cotadefalcate din taxa pe valoare adugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiliului Bucuresti in
suma de 961.00 mii lei:
cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in suma de
1062.00 mii lei ;
venituri proprii din impozite si taxe locale in suma de 503.00 mii lei
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL = 3502.00 mii lei

Pentru anul 2021 propunerile privind cheltuielile bugetului local in suma de 3644.00 se
prezinta astfel :
1.

2.
3

4.

5

6

Autoritati publice si acţiuni externe –51.02 Total din care :
-cheltuieli personal
- nr. personal
- nr. consilieri
-bunuri si servicii
materiale,energie,telefon,transport
Alte servicii publice generale -54.02
Bunuri si dervicii
Ordine publica- cap. 61.02 -total, din care

1383,70
975,20
13
10
408,5

-cheltuieli de personal
- Nr. personal
- Bunuri si servicii
- Cheltuili de capital
Invatamant – 65.02- Total – din care :
-bunuri si servicii
energie,telefon,materiale
-asistenta sociala
- burse elevi
-cheltuieli de capital
Alte institutii si actiuni sanitare-66.02
Bunuri si servicii
-Cheltuieli de capital
Cultura , recreere si religie – 67.02 – Total – din care :
-cheltuieli personal
-bunuri si servicii –

147,100
4
10.00
342,00
220.00

157.10

92,00
54,00
22.00
32,00
51,70
49,20
2,50

-Cheltuieli de capital
7.

Asigurari si asistenta sociala –68.02
Total – din care :
-cheltuieli personal *(asistenti)
- nr. personal
-bunuri si servicii *
-cheltuieli de capital *
Ajutor social - total, din care
Ajutor pentru incalzirea locuintei –subventie caldura –

8

1148.00
886.00
30
262.00
6.00

Ajutor social – venit minim garantat – L. 416/2001- ajutor incalzire
Indemnizatii acordate persoanelor cu handicap grav
Ajutoare de urgenta

73.00
181.00
2.00

Locuinte , servicii si dezvo;tare publica – 70.02 – Total – din
care :
-cheltuieli personal -

177,45
-

-bunuri si servicii
- iluminat public
- allimentare cu apa

8.

47,00
90,45

-Cheltuieli de capital
Protectia mediului – 74.02 – Total – din care :
- Cheltuieli de personal - salubritate
Nr de personal

40.00
176,20
85,8
2
80,40

9.

10.

-bunuri si servicii – salubritate
-Cheltuieli de capital
Agricultura – cap. 83.02 – total din care
- bunuri si servicii
-Cheltuieli de capital

-

Amenajare pastorala

-

Transporturi –84.02-Total – din care :
-bunuri si servicii
- reparatii curente
-Cheltuieli de capital
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL
DEFICIT – ce se acopera din excedentul anilor precedenti

162,8
62,8
100,00
3644.00
-142,00

ACTIVITATI AUTOFINANTATE
Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8

INDICATORI
Venituri totale
Incasari livrari apa la populatie
Incasari din valorificrea produselor proprii
Cheltuieli totale
- Cheltuieli de personal
- Bunuri si servicii - alimentare cu apa
Exploatatie agricola
Deficit – se acopera din excedentul anilor precedenti

INSPECTOR CFP,
METEHAU IOAN

Prevederi buget
Pe anul 2021
180.00
100.00
80.00
180.00
64.00
44.00
72.00
0

