ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA DRAGOMIREȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
Consiliul local al comunei Dragomireşti, judeţul Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 1179/17.02.2020 întocmită de d-l Ioniță Ion primarul
interimar al comunei Dragomirești;
Analizând raportul de specialitate și proiectul de buget înregistrate sub nr. 395/20.01.2020 și nr.
1237/19.02.2020 întocmit de compartimentul financiar-contabil privind realizarea bugetului local
pentru anul 2020;
Având în vedere prevederile :
- art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
- art. 129 alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și
completările ulterioare
- adresele nr. 1151/14.01.2020, 1407/16.01.2020, 2932/06.02.2020, 3413/12.02.2020 primite de
la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, prin care ni se transmit sumele repartizate
din taxa pe valoarea adăugată, cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor şi
sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor;
Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 139 alin (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă bugetul local al comunei Dragomirești pe anul 2020. Se stabileşte la
venituri suma de 11.483 mii lei iar la cheltuieli suma de 11.483 mii lei, conform anexei nr. 1.
ART.2 Veniturile sunt compuse din:
a) venituri fiscale în sumă de 2.678 mii lei formate din:
-impozit pe venit cap.03.02……………..………………………………….....…..2 mii lei
*impozite pe venit din transf.imob.pers.fizice cap.03.02.18……..…...……....2 mii lei
-cote şi sume defalcate din impozitul pe venit cap.04.02……………………....427 mii lei
*cote defalcate din impozitul pe venit cap.04.02.01…………………….....212 mii lei
*sume alocate din cote def. IVG pt. echil. bugetelor loc. cap.04.02.04…...215 mii lei
-impozite şi taxe pe proprietate cap.07.02………………………………….…..331 mii lei
*impozit pe clădiri cap. 07.02.01………………………………………..…..95 mii lei
*impozit pe terenuri cap.07.02.02……………………………………….....236 mii lei
-sume defalcate din TVA cap.11.02……………………………………….... 1.834 mii lei
*sume def. din TVA pt. fin. chelt. descentralizate cap.11.02.02.…………..451 mii lei
*sume defalcate din TVA pt. echil.bugetelor locale cap.11.02.06…...…..1.383 mii lei
-taxe pe util. bunurilor,autorizarea util. bun. sau desf.de act. cap.16.02……..…..84 mii lei
*taxa asupra mij. de transport cap.16.02.02……………………………..…..78 mii lei
*taxe şi tarife. pt. eliberare de licenţe şi autoriz. de funcţ. cap.16.02.03..….…6 mii lei
b) venituri nefiscale în sumă de 144 mii lei formate din:
-venituri din proprietate cap.30.02………………………………………….…. 40 mii lei
*venituri din concesiuni şi închirieri cap. 30.02.05………………………...40 mii lei
-venituri din taxe administrative, eliberări de premise cap.34.02………...….....40 mii lei
*alte venituri din taxe administrative, eliberări de premise cap.34.02.50…..40 mii lei

-amenzi,penalităţi şi confiscări cap.35.02…………………………………….…24 mii lei
*venituri din amenzi şi alte sancţiuni apl. cf. disp.legale cap.35.02.01……..24 mii lei
-diverse venituri cap.36.02………………………………………………..…... 40 mii lei
*alte venituri cap.36.02.50……………………………………………….…..40 mii lei
c) Transferuri voluntare în sumă de 0 mii lei se compun din :
-vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare,
cod cap.37.02.03, în sumă de................................................................................. – 237 mii lei
-vărsăminte pentru secţiunea de dezvoltare,cod cap. 37.02.04......................... 237 mii lei
d) subvenţii în sumă de 8.661 mii lei se compun din:
-subvenţii de la bugetul de stat cap. 42.02………………………………....…8.661 mii lei
*subv. pentru acord. ajut. pt. încălz.loc.cu lemne,cărbuni cap.42.02.34..……....16 mii lei
*subv.Finanţ.program Naţional de Dezvoltare Locală cap.42.02.65...............8.645 mii lei
ART. 3 Cheltuielile se compun din:
a) cheltuieli curente(01) în sumă de 2.601 mii lei defalcate după cum urmează:
-TITLUL I Cheltuieli de personal (10) în sumă de…………………..……...1.590 mii lei
-TITLUL II Bunuri şi servicii (20) în sumă de……………..…………….…...670 mii lei
-TITLUL V Fond de rezervă bugetară…………………………………….........30 mii lei
-TITLUL IX Asistenţă socială(57) în sumă de………………………………..246 mii lei
-TITLUL XI Alte cheltuieli(59) în sumă de…………………………………...65 mii lei
b) cheltuieli de capital(70) în sumă de 8.882 mii lei defalcate după cum urmează:
-TITLUL X Active nefinanciare în sumă de…………………………..…..8.882 mii lei
ART. 4 Repartizarea cheltuielilor pe fiecare capitol în parte este următoarea:
a) cap.51.02-Autorităţi publice şi acţiuni externe cheltuieli totale 1.597 mii lei repartizate astfel:
-cheltuieli curente în sumă de 1.435 mii lei compuse din:
*celtuieli de personal(10) în sumă de…………………………………..1.200 mii lei
*bunuri şi servicii(20) în sumă de………………………………………..200 mii lei
*cheltuieli pentru asociaţii şi fundaţii (59) în sumă de..............................35 mii lei
-cheltuieli de capital în sumă de 162 mii lei
b) cap.54.02-Alte servicii publice generale cheltuieli totale 30 mii lei repartizate astfel:
-cheltuieli curente în sumă de 30 mii lei compuse din:
*fond de rezervă bugetară în sumă de………………………….…………30 mii lei
c) cap.61.02-Ordine publică şi siguranţă naţională cheltuieli totale 70 mii lei repartizate astfel:
-cheltuieli curente în sumă de 70 mii lei compuse din:
*cheltuieli de personal(10) în sumă de……………………………………48 mii lei
*bunuri şi servicii(20) în sumă de……….………………………………..22 mii lei
d) cap.65.02-Învăţământ cheltuieli totale în sumă de 180 mii lei,repartizate astfel:
-cheltuieli curente în sumă de 180 mii lei compuse din:
*cheltuieli de personal(10) în sumă de…………………………………...35 mii lei
*bunuri şi servicii(20) în sumă de…………………………………….....112 mii lei
* ajutoare sociale(57) în sumă de…………….………………………......33 mii lei
e) cap.67.02-Cultură,recreere şi religie cheltuieli totale în sumă de 80 mii lei, repartizate astfel:
-cheltuieli curente în sumă de 80 mii lei compuse din:
*cheltuieli de personal(10) în sumă de………………………………… 43 mii lei
*bunuri şi servicii(20) în sumă de………………………………………..7 mii lei
*cheltuieli pentru susţinerea cultelor (59) în sumă de..............................30 mii lei
f) cap.68.02-Asigurări şi asistenţă socială cheltuieli totale în sumă de 507 mii lei,repartizate:
-cheltuieli curente în sumă de 507 mii lei compuse din:
*cheltuieli de personal(10) în sumă de………………………………... 264 mii lei
*bunuri şi servicii(20) în sumă de…………………………………..…...30 mii lei
*asistenţă socială- ajutoare sociale în sumă de…………………………213 mii lei
g) cap.70.02-Locuinţe,servicii şi dezv. publică cheltuieli totale în sumă de 215 mii lei,repartizate:
-cheltuieli curente în sumă de 140 mii lei compuse din:
*bunuri şi servicii(20) în sumă de……………………………………...140 mii lei
-cheltuieli de capital-active nefinanciare.......................................................75 mii lei
h) cap.74.02-Protectia mediului cheltuieli totale în sumă de 100 mii lei,repartizate:
-cheltuieli curente în sumă de 100 mii lei compuse din:
*bunuri şi servicii(20) în sumă de……………………………………...100 mii lei

i) cap.84.02-Transporturi cheltuieli totale în sumă de 8.704 mii lei, repartizate astfel:
-cheltuieli curente în sumă de 59 mii lei compuse din:
*bunuri şi servicii(20) în sumă de…………………………………….59 mii lei
-cheltuieli de capital-active nefinanciare...............................................8.645 mii lei.
ART.5 Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2020 se stabileşte
la venituri în sumă de 2 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 2 mii lei, conform
anexei nr. 2.
ART.6 Bugetul local al secţiunii de funcţionare pe anul 2020 se stabileşte la venituri în sumă
de 2.601 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.601 mii lei, conform, anexei nr. 3.
ART.7 Bugetul local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 se stabileşte la venituri în sumă
de 8.882 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 8.882 mii lei, conform anexei nr. 4.
ART.8 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 pentru Consiliul local
al comunei Dragomireşti , conform anexei nr. 5.
ART.9 Se aprobă numărul personalului permanent, precum şi fondul salariilor de bază pentru
anul 2020, conform anexei nr. 6.
ART.10 Anexele 1- 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.11 Primarul comunei Dragomireşti, împreună cu contabilul vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.12 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor
persoanelor și autorităților interesate.
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