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RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND INTOCMIREA PROIECTULUI
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2O2O

Avind in vedere prevederile Legii nr 27312006 privind finantele publice locale, Legea
nr.512020 a bugetului de stat pe anul 2020, avind in vedere faptul ca bugetr"rl unei UAT este
constituit din venituri si cheltuieli, s-a procedat in consecintala analizarea cu mare atentie a
acestor doua componente.

Astfel s-a constatat ca la nivelul anul 2020 se previzioneaza a se incasa total venituri pe
cele doua sectiuni SF si SD in suma de 2.255.30 mii lei. Acestea provin in principal din :
Impozit pe venit
Impozit pe cladiri persoane ftzice
lmpozit pe cladiri persoane juridice
Impozit pe teren persoane frzice
Impozit pe teren persoane juridice
Impozit pe terenul extravilan
Taxe de timbru
Alte taxe pe servicii
Impozit pe mijloacele de transport ale persoanelor frzice
Impozit pe mijloacele de transport ale persoanelor juridice
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din amenzi
Alte venituri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit. publice
Subventii de la bugetul de stat privind sanatatea
Ajutorul pentru incalzirea locuintei

mii lei
65 mii lei
165 mii lei
95 mii lei
57 mii lei
922 miilei
10 mii lei
19 rnii lei
1 l8 mii lei
38 mii lei
6.8 mii lei
83.5 mii lei
512 mii lei
35 mii lei
114.50 rnii lei
1.50 mii lei
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Asteptam distribuirea urmatoarelor sume de la bugetul de stat:
- Cote defaloate din IVG
- Sume defalcate din TVA
La partea de cheltuieli se previzioneaza ca acestea sa fie in suma de 11.370.25 mii lei
din care cheltuieli pentru SF: 4.120.25 mii lei, iar pentru SD: 7.250 mii lei.

Din SF

se previzioneaza ca si

cheltuieli:

- cheltLrieli salariale
- cheltuieli cu bunuri si servicii - cheltuieli cu asistenta sociala -

2.005.95 mii lei
1.732.50 mii lei
381.80 mii lei

La SD se previzio neazaproiecte si executii de lucrari in suma de 7 .250 mii lei, conform
Anexei nr. 1a).
Toate veniturile si cheltuielile se regasesc si in anexa nr.1, Proiect de buget local pe
anulZ)2O,Formular 11/01, la prezentul raport de specialitate.
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