ANEXA NR .1a
la H.C.L. Mândra nr. …/…..
ACTIVITATI FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
2020
1. TOTAL VENITURI
4.397.000 lei
- venituri proprii
1.572.000 lei
- sume defalcate din impozitul pe venit
1.385.000 lei
- sume alocate din cotele defalcate
din impozit pe venit pt. echil.bug.local
510.000 lei
- sume repartizate din fondul la dispozitia
Consiliului Judetean
200.000 lei
- sume defalcate din T.V.A. din care:
76.000 lei
pt. chelt.mat.invatam
64.000 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
854.000 lei
pt. sust.pers.cu handic.
281.000 lei
pt. Asigurarea bugetelor de functionare
573.000 lei
- varsaminte in sectiunea de dezvoltare
- alte subventii de la administratia centrala

2. TOTAL CHELTUIELI
Administraţia publică
din care: - chelt. de personal
- chelt. materiale
Ordine publica si siguranta nationala
din care :- ordine publica
Invăţământ
din care : - ticgete de gradinita
- cheltuieli materiale

-2.251.670 lei
2.051.670 lei

4.397.000 lei
2.568.800 lei
1.698.800 lei
870.000 lei
350.000 lei
350.000 lei
221.000 lei
6.000 lei
215.000 lei

Cultură , religie şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret
din care : - biblioteca comunala
- camine culturale
- sport si baze sportive
Asistenta sociala
din care: - chelt. pers. handicap.
-ajutor lemne
-indemnizatii de hadicap
- ajutoare de urgenta
Servicii de dezv. publica si de locuinte
din care: - iluminat public
- alimentare cu apa

174.000 lei
61.000 lei
100.000 lei
13.000 lei
456.200 lei
294.000 lei
12.000 lei
149.200 lei
1.000 lei
120.000 lei
110.000 lei
10.000 lei

Protectia mediului si salubritate
din care :- chelt.de personal
- chelt.materiale

182.000 lei
92.000 lei
90.000 lei

Actiuni generale economice si de munca
din care: -prevenirea inundatiilor,incendiilor,etc
-alte actiuni

30.000 lei
25.000 lei
5.000 lei

Agricultura
din care: -alte cheltuieli in domeniul agriculturii

60.000 lei
60.000 lei

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

3. EXCEDENT/ DEFICIT

235.000 lei
235.000 lei

0 mii lei

