
 

                                                                                             ANEXA NR. 1 

                                                          la H.C.L. Mândra nr. …./…….. 

 

 ACTIVITATI FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL                                          

                       SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  

                                              2022 

 

          1. TOTAL  VENITURI                                                               3.739.000 lei  

                   

                  - cote defalcate din impozitul pe venit(04.01)                            1.084.000 lei  

                     - sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit  

                     pentru echilibrarea bugetelor locale (04.04)                         1.423.000 lei 

               - sume repartizate din fondul la dispozitia  

                     Consiliului Judetean (04.05)                                                  508.000 lei 

                  - sume defalcate din T.V.A(11.02)                                            724.000lei                

                                                  din care:  

         pt. chelt.mat.invatam                                                 23.000 lei 

                        din care: cheltuieli materiale                               0 lei 

                                      burse                                                  0 lei 

                                      finantare copii cu CES                   3.000lei 

                                pt.tichete gradinita                                                     20.000 lei  

                                 pt. sust.pers.cu handic.                                              701.000 lei  

                 -  sume defalcate din TVA pentru echilibrarea  

                        bugetului local (11.06)                                                             0 lei  

 

- transferuri interne                                                                        0 lei 

- alte subventii de la administratia centrala(43.02)                             0 lei 

- varsaminte in sectiunea de dezvoltare(37.02)                                  0 lei 

   

                    

         

             2. TOTAL CHELTUIELI                                                                 3.739.000 lei 

 

   Administraţia publică                                                                        1.837.200 lei 

      din care: - chelt. de personal                                                               1.047.200 lei 

- chelt. materiale                                                                     778.000 lei 

- asociatii si fundatii                                                                       12.000 lei 

 

   Ordine publica si siguranta nationala                                                       293.000 lei   

        din care :- ordine publica                                                                      293.000 lei                          

                                                                                                                      

   Invăţământ                                                                                               10.000 lei 

     din care : -  ticgete de gradinita                                                                     10.000 lei 

- cheltuieli materiale                                                                      0 lei 

- burse                                                                                          0 lei 

 



   

Cultură , religie şi acţiuni privind      

activitatea sportivă şi de tineret                                                                     167.100 lei 
 din care :  - biblioteca comunala                                                                        57.700 lei                                

                 - camine culturale                                                                          109.000 lei 

                   - sport si baze sportive                                                                             400 lei 

           

Asistenta sociala                                                                                        651.000 lei 
      din care:  - chelt. pers. handicap.                                                              450.000 lei 

                      -ajutor lemne                                                                              14.000 lei 

                      -indemnizatii de hadicap                                                          187.000 lei  

  

 Servicii de dezv. publica si de locuinte                                                            117.000 lei                                                                                                                                                                                                                  
din care:     -   iluminat public                                                                                80.000 lei 

                  - alimentare cu apa                                                                    37.000 lei                  

 

  Protectia mediului si salubritate                                                             166.400 lei 

          din care :-  chelt.de personal                                                            100.600 lei  

                       -  chelt.materiale                                                                 65.800 lei   

 

   Actiuni generale economice si de munca                                                 292.300 lei 
          din care: -prevenirea inundatiilor,incendiilor,etc                                110.300 lei                                    

                                 -alte actiuni                                                            182.000 lei  

 

   Agricultura                                                                                          145.000 lei 

          din care: -alte cheltuieli in domeniul agriculturii                                   145.000 lei 

    

 

     Transporturi si comunucatii                                                                          60.000 lei 
          din care: - reparatii drumuri comunale si strazi                                   60.000 lei     

                                    

        

 

    3. EXCEDENT/ DEFICIT                                                     0  mii lei 

        

                                            

 

 

 

        

                            

  


