
 

                                                                                             ANEXA NR .1a 

                                                         la referatul nr. 1221/20.03.2019 

 

 ACTIVITATI FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL                                          
                       SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  

                                              2019 
 

          1. TOTAL  VENITURI                                                  4.181.420 lei  

                  - venituri proprii                                                     1.804.000 lei 

                  - cote defalcate din impozitul pe venit                          428.000 lei                  

- sume alocate din cotele defalcate 

  din impozit pe venit pt. echil.bug.local                    487.000 lei 

                  - sume repartizate din fondul la dispozitia  

                     Consiliului Judetean                                                300.000 lei 

                  - sume defalcate din T.V.A. din care:                             77.000 lei                
         pt. chelt.mat.invatam                                     65.000 lei 

                                 pt.ajutor incalzire cu lemne                              6.000 lei 

                                 pt.tichete gradinita                                          6.000 lei              

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea  

                        bugetului local   din care                                    1.613.000 lei  

                                 pt. sust.pers.cu handic.                                 475.000 lei 

                                 pt. Asigurarea bugetelor de functionare       1.138.000 lei 

- varsaminte in sectiunea de dezvoltare                    -3.125.140 lei 

- alte subventii de la administratia centrala                2.597.560 lei 

                    

         

             2. TOTAL CHELTUIELI                                            4.181.420 lei 

 

   Administraţia publică                                                           2.339.000 lei 

      din care: - chelt. de personal                                                 1.594.000 lei 

- chelt. materiale                                                      745.000 lei 
 

   Ordine publica si siguranta nationala                                       315.000 lei   

        din care :- ordine publica                                                      315000 lei                          

                                                                                                                      
   Invăţământ                                                                                71.000 lei 

     din care : -  ticgete de gradinita                                                     6.000 lei 

- cheltuieli materiale                                                    65.000 lei 
 

   

Cultură , religie şi acţiuni privind      

activitatea sportivă şi de tineret                                                   156.150 lei 
 din care :  - biblioteca comunala                                                      49.150 lei                                

                 - camine culturale                                                          89.000 lei 



                   - sport si baze sportive                                                               18.000 lei 

           

Asistenta sociala                                                                             501.000 lei 
      din care:  - chelt. pers. handicap.                                                 375.000 lei 

                      -ajutor lemne                                                              26.000 lei 

                      -indemnizatii de hadicap                                             100.000 lei       

 

 Servicii de dezv. publica si de locuinte                                                    287.450 lei                                                                                                                                                                                                                  
din care:     -   iluminat public                                                                      272.450 lei 

                  - alimentare cu apa                                                           15.000 lei                  

 

  Protectia mediului si salubritate                                                      177.300 lei 

          din care :-  chelt.de personal                                                       84.300 lei  

                       -  chelt.materiale                                                          93.000 lei   

 

   Actiuni generale economice si de munca                                           35.000 lei 
          din care: -prevenirea inundatiilor,incendiilor,etc                           30.000 lei                                    

                                 -alte actiuni                                                         5.000 lei  

 

   Agricultura                                                                                    60.000 lei 

          din care: -alte cheltuieli in domeniul agriculturii                           60.000 lei 

    

 

     Transporturi si comunucatii                                                                  239.520 lei 
          din care: - reparatii drumuri comunale si strazi                            239.520 lei     

                                   

        

 

    3. EXCEDENT/ DEFICIT                                                     0  mii lei 

        

                                            

 

 

 

        

                            

                                              SEF BIROU FINANCIAR, 

                                               PIRCALABU MONICA 

     


