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Privind proiectul de buget pe anul 2021 

 
  

   Obiectul  prezentului  raport  îl constituie stabilirea volumului 

veniturilor şi a structurii acestora pe surse şi alocarea cheltuielilor pe destinaţii, 

pentru proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli și a bugetului instituțiilor 

publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii  pe anul 2021. 

 La întocmirea proiectului de buget pe anul 2021 s-a avut în vedere 

respectarea prevederilor referitoare la calendarul bugetar, așa cum este prevăzut 

la art.37, art.38 și art.39 din legea 273/2006, astfel încât în termenul maxim de 

45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial, 

proiectul bugetului local pe anul 2021  să poată fi aprobat de consiliul local. 

  In evaluarea veniturilor s-a ţinut cont de  sumele primite  de la nivel central 

prin intermediul Direcţiei Generale ale Finanţelor Publice  Judeţene (cote 

defalcate din impozitul pe venitul , sume defalcate din TVA ) şi de analiza 

propriilor venituri, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren , impozitul auto, 

veniturile din amenzi,veniturile din concesiuni şi închirieri,etc. 

 Principiile care au stat la baza  întocmirii proiectului de buget la partea 

de venituri, au fost cele prevăzute în art.5 din Legea 273/2006 cu privire la 

fundamentarea veniturilor pe baza inventarieii materiei impozabile și a bazei de 

impozitare ajustate cu posibilitățile reale de colectare. 

    În conformitate cu Legea nr.15/2021 Legea Bugetului de stat;                              

Decizia nr.2/2021a Șefului Administrației Județeană  finanțelor Publice privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale asumelor defalcate din taxa pe 

valoare adăugată și a cotei defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru anul 2021 și  estimările pentru anii 2022-2024; 

    Decizia nr.3/2021a Șefului Administrației Județeană  finanțelor Publice 

Harghita privind alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată  pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

orașelor,municipiilor, sectoarelor și municipiului București pentru anul 2021și 

estimările pentru anii 2022-2024; 

   Pe baza adresei nr.463040/2021a Ministerului Finanțelor Publice privind 

repartizare pe trimestre sumele alocate pentru anul 2021; 

   Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.61/2021privind alocarea estimările 

pentru anii 2022-2024 a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată și cota 

din impozit pe venit. 

      



Valoarea totală veniturilor propuse  spre realizare în cursul anului 2021  se 

ridică la suma de 7.396,90  mii lei și suma de 2.766,90 mii lei excedentul din 

anul precedent. 

 
     I.VENITURI 

                                                                                                                        - mii lei- 

Veniturile totale: 10.163,80 

 

I.Venituri curente 2.941,50 

II.Venituri din capital 0 

III.Operațiuni financiare 

IV.Subvenții 

0 

1.034,40 

V.Sume primite de la UE in contul plăților 

efectuate și prefinanțări 

 

VI.Excedentul (din  anul trecut) 2.766,90 

  

 

I.VENITURI CURENTE din care: 2.941,50 

 

 
A.Venituri fiscale 2.766,60 

B.Venituri nefiscale    174,90 

 

A.Venituri fiscale: 

 

Impozit pe venit 8,00 

Impozitul pe veniturile din trasferul propriet.imobiliere 8,00 

Cote si sume defalcate din impozit pe venit 671,00 

Cote defalcate din impozitul pe venit 379,00 

Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit 

ptr.echilibrarea bugetelor locale  

292,00 

Impozite si taxe proprietate 347,60 

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 77,40 

Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 33,00 

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 56,10 

Impozitul pe terenuri de la persoane  juridice 2,10 

Impozit teren extravilan 119,00 

Taxe judiciare de timbru și alte taxe timbru 13,00 

Alte impozite și taxe pe proprietate 47,00 

Impozite și taxe pe bunuri și servicii 1.740,00 

Sume defalcate din TVA  Total din care: 1.502,00 

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt.finanțarea 

descentralizată la nivelul comunelor, orașelor municipiilor 

619,00 

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt.echilibrarea 

bugetelor locale 

883,00 

Taxe pentru utilizarea bunurilor autoriz.utilizării 

bunurilor sau desfășurări activități 

238,00 



Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane 

fizice 

193,00 

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane 

juridice 

45,00 

 

B-Venituri nefiscale: 

 

Venituri din proprietate 43,00 

Venituri din concesiuni și închirieri 43,00 

Vânzări din bunuri și servicii 131,90 

Venituri din prestări de servicii 21,00 

Taxe extrajudiciare de timbru - 

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate 

de către alte instituții de specialitate 

50,00 

Taxa specială - 

Alte venituri 60,90 

 

 

 

II:VENITURI DIN CAPITAL 0 

 

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE 0 

 

 

IV.SUBVENȚII 1.034,40 

Subvenții de la bugetul de stat 66,00 

Subvenții de la bugetul alte administrații 968,40 

Sume primite de la UE in contul plăților 

efectuate și prefinanțări 

- 

 

 

II.CHELTUIELI: 

 

Activitățile care se finanțează din bugetul local sunt următoarele: 

 

1.Autorități executive- Aparatul propriu al Primăriei 

2.Alte servicii publice generale și fondul de rezervă bugetară la dispoziția  

autorităților locale 

3.Transferul cu caracter general 

4.Protecție civilă și protecția contra incediilor 

5.Învățământ 

6.Cultura,recreere și  religie 

7.Asigurări și asistența socială 

8.Locuințe servicii și dezvoltare publică 

9.Protecția mediului 

10.Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 



11.Transporturi 

 
 

1. Autorități executive- 51.02.01.03 
    

                                                                                           -mii lei- 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli de personal 1.194,00 

2 Cheltuieli material     401,20 

3 Alte cheltuieli     64,00 

4. Cheltuieli de capital    373,78 

 TOTAL 2.032,98 

      

     2.Alte servicii publice generale –Fond de rezervă bugetară  la dispoziția 

autorităților locale 54.02.05  
    

 

Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Fond de rezervă                     7,00 

 TOTAL                     7,00 

     

 

3.Tranzacția privind datoria publică  și împrumuturi 55.02 

 

 
Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1. Dobânzi 21,00 

 TOTAL  21,00 

 

 

4.Transferuri din bugetele locale pt.instituții de asistența socială 

pt.persoanele  cu handicap 56.02.07. 

 

 
Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1. Transferuri 4,00 

 TOTAL 4,00 

 

5.Protecție civilă  și protecția contra incendiilor 61.02.05,61.02,50 

 

 
Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1. Cheltuieli materiale 70,00 

 TOTAL 70,00 

 



6.Învățământ-65.02 

        
Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1. Cheltuieli materiale     141,00 

2. Asistența socială( tichete sociale de gradinita 

învațamnt de masă) 

                    23,00 

3. Bursă                      9,00 

   

 TOTAL 173,00 

 

 

 

 

7. Servicii de sănătate publică-66.02.08 

   
Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli de personal 63,50 

2. Cheltuieli material 1,50 

 TOTAL 65,00 

 

 

8.Cultura,receere și religie- 67.02 (total) 

 
Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli de personal 76,50 

2 Cheltuieli material 140,00 

3 Operațiuni financiare(rambursări de credite) 58,00 

4. Alte cheltuieli 20,00 

5. Cheltuieli de capital 170,00 

 TOTAL 464,50 

 

9.Asigurări și asistența socială  68.02 

 
Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli de personal 273,00 

2 Cheltuieli material (îngrijire la domiciliu și 

asistența soc. pt familiesi copii, abonament 

handic.) 

48,00 

3 Indemnizație ptr îngrijire handicapați 196,00 

4 Ajutoare pentru încălzirea locuinței 9,00 

 TOTAL 526,00 

 

10.Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70,02 

 
Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli material 91,00 



2 Operațiuni financiare(rambursări de credite) 1,80 

3 Proiecte din fonduri externe neramburs. - 

4 Cheltuieli de capital 508,40 

 TOTAL 601,20 

 

 

11.Agricultura-83.02 

 
Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli material  234,00 

 TOTAL 234,00 

 

12.Transporturi –Drumuri și poduri 84.02 

 
Nr.crt. Denumire Suma propusă 

1 Cheltuieli material  95,00 

2 Proiecte din fonduri externe neramburs. 5.734,51 

3. Cheltuieli de capital 135,61 

 TOTAL 5.965,12 

 

Bugetul al instituţiilor publice finanţate integral sau  parţial din  venituri proprii 

(de subordonare locală) 

 

In conformitate cu prevederile L.273/2006-lege privind finanţele publice locale 

,bugetul local precum şi celelalte bugete prevăzute la art.1. alin (2) din lege se aprobă 

de către consiliul local. 

 

Venituri totale………………………….40,00 mii  lei 

Taxe si alte venituri din învățământ        40,00 mii lei 

Cheltuieli totale…………………………40,00 mii  lei. 

Învățământ preșcolar și primar                 40,00 mii lei 

Cheltuieli de personal                                 5,00 miilei 

Cheltuieli material                                     35,00 mii lei. 

 

      

 

 

 



Se  estimează bugetul Comunei Păuleni-Ciuc pe anii 2022-2024,după cum 

urmează: 
 

Estimări 2020-2023 Bugetul local Bugetul general 

Estimare pe anul 2021 2.751,00 2.791,00 

Estimare pe anul 2022 2.677,00 2.717,00 

Estimare pe anul 2023 2.533,00 2.573,00 

 

Supunem spre analiză  și aprobare Consiliului Local propunerile de buget. 

 

 

 

  Păuleni-Ciuc la 19.04.2020 

   Întocmit  

   Contabil 

Tamás Tünde 
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