
 
 

 

 

A N U N T 
 

 

             În conformitate cu prevederile din Legea nr. 52/2003 privind transparenta  

decizională, republicată,Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce la 

cunoştinţă publică faptul că a iniţiat :  Proiect de hotărâre privind   aprobarea   

bugetului local ,a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral 

sau partial din venituri proprii, pe anul 2021 , care urmează a fi supus  spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Bărcăneşti , jud. Prahova. 

                 Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau opinii cu 

valoare de recomandare cu privire la  proiectul de hotarâre sus-menţionat, pănă la data 

de  20.04.2021, ora 14,00  la secretarul  general al comunei. 

Proiectul de hotarâre, însoţit de referatul de aprobare ,raportul de specialitate, 

poate fi consultat pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti. 

 

 

 

 

     P R I M AR,                                      Secretar  general  al comunei, 

              Gheorghe Dima                                                       Nicoleta Savu 

 

 
 
 

      Afişat astăzi, 12.04. 2021   , orele  16,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, 
jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 

Secretar  general al comunei, 
Nicoleta Savu 
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Nr. 23 / 13.04.2021 
 

 

 P R O I E C T    D E      H  O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea    bugetului local al comunei Bărcănești, a bugetului 

institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 

proprii,pe anul 2021 
 

 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova,  întrunit în şedinţă 

ordinară  în data de ............. 

                Având în vedere prevederile:  

- Legea nr.15 / 08.03.2021 –Legea  bugetului de stat pe anul 2021; 

- art. 5, art. 19 lit.a) şi art. 20 alin.1) lit.a) ale Legii nr. 273/2006 -privind finantele 

publice locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;   

- art.87 alin.(3), alin.(5) , art.88, art.129, alin.(2) litera b) coroborata cu alin. (4) litera  

a)  din  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bărcănești nr. 49/27.11.2020 privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021; 

-  Decizia nr.  373/06.04.2021 a Directorului General al Directiei Regionale a 

Finantelor  Publice  Ploiesti, provizorie,  privind repartizarea  pe unități administrative 

teritoriale a sumelor defalcate  din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2021; 

               Văzând : 

- Referatul de aprobare nr.   12.043 / 12.04.2021   al Primarului Comunei Bărcăneşti  

prin care se propune  aprobarea   bugetului local al comunei Bărcănești, a bugetului 

institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii,pe 

anul 2021  ;  

- Raportul  de specialitate al compartimentului   de resort  din cadrul aparatului de 

specialitate al   primarului nominalizat  în  vederea  analizării și întocmirii rapoartului 

la Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea aprobarea    bugetului local al comunei 

Bărcănești, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial 

din venituri proprii,pe anul 2021; 

-Avizul secretarului general al UAT comuna Bărcăneşti nr.         /             ; 

-Avizul  comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului Local al comunei 

Bărcănești;  
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 În temeiul prevederilor  art. 139, alin. (3) litera  a) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

 

 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE. 

 

 

               Art.1.Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli, pe titluri, pentru anul 

2021 ,Sursa  A –Finanţare integrală de la buget , în sumă de  16.421,00  mii lei  

venituri şi 26.706,00 mii lei   cheltuieli  conform anexei nr. 1  care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

       Art.2.Se aprobă  Bugetul de venituri si cheltuieli, pe capitole şi  titluri, 

pentru anul 2021 ,Sursa  E – Activităţi finanţate integral din  venituri proprii , in 

suma de 155,00 mii lei venituri  si de 500,00 mii lei cheltuieli conform anexei  nr.1A  

care face parte integranta din prezenta hotarare.  

      Art.3.Se aprobă  Lista  obiectivelor de investitii pe anul 2021 cu finanţare  

parţială  sau integrală de la bugetul local , conform anexei nr.2  care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

       Art.4. Se aproba Programul anual al lucrarile de  reparatii curente pe 

anul 2021, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

                Art.5.Ordonatorul principal de credite va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre, care prin grija secretarului general al  comunei Bărcăneşti va fi comunicată şi 

înaintată autorităţilor. 

 
 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR: 

PRIMAR, 

Gheorghe Dima  

 



                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   ANEXA nr 1 

                                                                                                                          La P.H.C.L. nr   23    din12.04.2021  
                                                                                                                                                                                                                                                        

Bugetul  
de venituri si  cheltuieli pe  titluri ,pentru anul 2021  

SURSA A-Finantare integrala de la buget 
                                                                                   

                                                                                                                                                           Mii lei 

Nr 
crt 

Denumire indicatori Buget aprobat INITIAL 

AN 

1 VENITURI TOTALE din care 
 

16.421,00 

2 Venituri propii 8.867,24 

3 I.Venituri curente din care: 14.418,00 

4 A.Venituri fiscale 13.013,76 

5 C.Venituri nefiscale 1.404,24 

6 II.Venituri din capital 4,00 

7 III. Operatiuni financiare  

8 IV.Subventii 1.999,00 

9 CHELTUIELI TOTALE din care: 
 

26.706,00 

10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 13.613,00 

11 Titlul I  Cheltuieli de personal 7.563,00 

12 Titlul  II Bunuri si servicii 3.785,00 

13 Titlul III Dobanzi 0,00 

14 Titlul VI  Transferuri intre Unit. adm publice  

15 Titlul VII  Alte transferuri  

16 Titlul VIII   Proiecte cu finantare FEN  

17 Titlul IX   Asistenta sociala 1.839,00 

18 Titlul X Alte cheltuieli 426,00 

19 Titlul  XVI  Rambursari credite 0,00 

20 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 13.093,00 

21 Titlul XII  Active nefinanciare 13.093,00 

22 Titlul XIX  Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate 

 

 



                                                                                                                  ANEXA nr 1A 
                                                                                                                          La PHCL  nr   23    din 12.04.2021 

                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                                                                                                  
Bugetul  

de venituri si  cheltuieli pe capitole si titluri ,pentru anul 2021  
SURSA E-Activitati finantate integral din venituri proprii        

                                                                                                                                                                       Mii lei 

Nr 
crt 

Denumire indicatori Buget aprobat INITIAL 

AN 

1 VENITURI TOTALE din care 
 

155,00 

2 Venituri propii 145,00 

3 I.Venituri curente din care: 145,00 

4 A.Venituri fiscale  

5 C.Venituri nefiscale 145,00 

6 II.Venituri din capital  

7 III. Operatiuni financiare  

8 IV.Subventii 10,00 

9 CHELTUIELI TOTALE din care: 
 

500,00 

10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 500,00 

11 Titlul I  Cheltuieli de personal  

12 Titlul  II Bunuri si servicii 500,00 

13 Titlul III Dobanzi  

14 Titlul VI  Transferuri intre Unit. adm publice  

15 Titlul VII  Alte transferuri  

16 Titlul VIII   Proiecte cu finantare FEN  

17 Titlul IX   Asistenta sociala  

18 Titlul X Alte cheltuieli  

19 Titlul  XVI  Rambursari credite  

20 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  

21 Titlul XII  Active nefinanciare  

22 Titlul XIX  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate  

 











                                                                                           ANEXA  nr 3 

                                                          La P.H.C.L.  nr.    23     din 12.04.2021 

 

 

 
                                  PROGRAM ANUAL AL LUCRARILOR DE REPARATII CURENTE PE ANUL 2021   

   CAPITOL 

BUGETAR 
DENUMIRE INDICATORI  COD 

CLASIFICATIE 

 

 Clasificatie 

economica 

descriere 

Valoare lei 

 1   PRIMARIE       392.000,00 

 2 510103 Reparatii acoperis sediu primarie 2002 Reparatii curente  130.000,00 

 3 510103 Reparatii trotuar si fatada sediu primarie 2002 Reparatii curente  40.000,00 

 4 510103 Reparatii gard izlaz  satul Tatarani 2002 Reparatii curente  55.000,00 

 5 510103 Reparatii centrala detectie incendiu sediu primarie 2002 Reparatii curente  20.000,00 

 6 840301  Reparatii cabine statii mijloace de transport public de 
persoane in com,una Barcanesti 

2002 Reparatii curente  114.000,00 

 7 840301 Reparati drumuri comunale 2002 Reparatii curente  13.000,00 

 8 740502 Decolmatare canal 2002 Reparatii curente  20.000,00 

 9          

 10          

 11 6502 ORDONATORI TERTIARI DE CREDITE      

 12 I SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE LAZAR "BARCANESTI  
din care: 

    260.000,00 

 13   SCOALA BARCANESTI 2002 Reparatii curente  130.000,00 

 14   Igienizare scoala si montat plase insecte 2002 Reparatii curente  15.000,00 

 15   Reparatii gard 2002 Reparatii curente  5.000,00 

 16   Renovare toaleta elevi 2002 Reparatii curente  75.000,00 

 17   Reparatii teren sport  2002 Reparatii curente  25.000,00 



      

 18   

 
Reparatii birou contabilitate 2002 Reparatii curente  10.000,00 

 19   SCOALA ROMANESTI 2002 Reparatii curente  87.000,00 

 20   Igienizare scoala si montat plase insecte 2002 Reparatii curente  12.000,00 

 21   Inlocuire gresie 185 mp 2002 Reparatii curente  75.000,00 

 22   SCOALA TATARANI     43.000,00 

 23   Igienizare scoala si montat plase insecte 2002 Reparatii curente  13.000,00 

 24   Renovare gradinita(parchet,tavan fals) 2002 Reparatii curente  30.000,00 

 25 II LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BARCANESTI     255.000,00 

 26   Zugravit interior-regie proprie 2002 Reparatii curente  10.000,00 

 27   Igienizare ,dezinfectare deratizare 2002 Reparatii curente  35.000,00 

 28   Inlocuire si vopsire tabla acoperis anexe  2002 Reparatii curente  50.000,00 

 29   Reparatii centrala tremica,3 cazane termice 2002 Reparatii curente  50.000,00 

 30   Reparatii sistem iluminat,inlocuire tuburi fluorescente 2002 Reparatii curente  10.000,00 

 31   Reparatii feronerie ferestre si usi si copertina la intrarea 
principala 

2002 Reparatii curente  30.000,00 

 32   Reparatii microbuzz scolar 2002 Reparatii curente  30.000,00 

 33   InlocuIre stalpi retea electrica din incinta liceului 2002 Reparatii curente  40.000,00 

            

  



 
 
 

A V I Z 
pentru  Proiectul de hotărâre privind   aprobarea   bugetului local ,a bugetului 

institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 
proprii, pe anul 2021 

 
 
 
 

 Secretarul general  al UAT comuna Barcanesti, judetul Prahova, 
procedând, in conformitate cu prevederile art. 243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările 
ulterioare , la analiza  Proiectului de hotărâre privind aprobarea    
bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate 
integral din venituri proprii, pe  anul 2021 , constată că sunt îndeplinite 
conditiile de legalitate si oportunitate prevazute de OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ,  Legea 
nr.15/2021  -Legea  bugetului de stat pe anul 2021,  prevederile Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare , şi   în consecinţa îl avizez favorabil în scopul  adoptării sale  de 
catre Consiliul local al comunei Barcanesti, judetul Prahova. 
 
 

SECRETAR   GENERAL AL COMUNEI, 
 Nicoleta  Savu 
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Repartizat  pentru emitere aviz  Comisiile de specialitate nr.1 a C.L. cu adresa nr.___din _____2021, 

Comisiile de specialitate nr.2 a C.L. cu adresa nr.___din _____2021, Comisiile de specialitate nr.3 a C.L. cu 

adresa nr.___din _____2021, 

 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI   LOCAL DE 

VENITURI SI CHELTUIELI SI A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE 

FINANTATE PARTIAL SAU INTEGRL DIN VENITURI PROPRII  PE ANUL 2021 “ 

  

 

 In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.15/2021 a bugetului de stat pe 

anul 2021,  Legea nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare  ,Hotararea 

Consiliului Local nr.49/27.11.2020 privind impozitele si taxele pe anul 2021,evolutia 

incasarilor la bugetul local din anii precedenti ,  Decizia nr. 373/06.04.2021 a Directorului 

General al Directiei Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti s-a procedat la 

intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului local al comunei Barcanesti pe anul 2021. 

          

 Fundamentarea bugetului local la partea de venituri are la baza principiile fiscalitatii : 

-certitudinea impunerii prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la 

interpretari arbitrare , iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie précis stabilite 

pentru fiecare platitor, respective acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le 

revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra 

sarcinii lor fiscale; 

-echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice , prin impunerea diferita a veniturilor, in functie 

de marimea acestora. 

-eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului Fiscal, 

astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane 

fizice si juridice ,in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii unor decizii 

investitionale majore. 

-s-au respectat prevederile art.5 alin 4 din Legea 273/2006 care stipuleaza faptul ca 

“Fundamentarea si aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueaza in stricta corelare cu 
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posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetelor locale , estimate a se realize in bugetul 

pe anul 2021. 

 Politica de relaxare fiscala promovata de CONSILIUL LOCAL BARCANESTI in anii 

anteriori va continua si in anul 2021, astfel vor beneficia de o bonificatie de  10% persoanele 

fizice si persoane juridice  care platesc integral creantele la bugetul local pana la data de 

31.03.2021. 

              Astfel, resursele financiare stabilite la nivelul bugetului local ca fiind venituri 

locale totale se compun din: 

I.VENITURI CURENTE(cod clasificatie bugetara -0002); 

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod clasificatie bugetara -0015); 

III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod clasificatie bugetara -0016); 

IV.SUBVENTII (cod clasificatie bugetara -0017). 

 

   Ne propunem ca nivelul Veniturilor totale (cod clasificatie bugetara -0001) in 

anul 2021 sa fie de  16.421.000,00  lei,astfel: 

          -venituri sectiunea de functionare= 13.613.000,00  lei; 

           -venituri sectiunea de dezvoltare=2.808.000,00 lei; 

 

          -excedent buget local cumulat 2020=    10.285.401,65   lei; 

 

 Fundamentare bugetului s-a facut pe baza inventarierii materiei impozabile, iar in anul 

2020 la capitolul Venituri fiscale(cod clasificatie bugetara -0003) se prevede a se incasa 

suma de  13.013.000,76   lei , acestea fiind compuse in principal din: 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod de clasificatie 

bugetara 0004) in suma de  4.500.000,00lei , care din categoria surselor gestionate de 

comuna Barcanesti cuprind in principal: 

- cote defalcate din impozitul pe venit (cod clasificatie bugetara 040201) in suma de 

2.564.000,00  lei 

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale (cod clasificatie bugetara 040204) in suma de 1.914.000,00 mii lei.  

 

A1.2.IMPOZIT PE VENIT,PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE( cod de clasificatie bugetara 0006) in suma de 4.500.000,00  lei,care 

din categoria surselor cuprind in principal ; 

impozitul pe venit (cod clasificatie bugetara 0302) in suma de 22.000,00 lei din care: 

- impoziturile pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial 

personal(cod clasificatie bugetara 030218).Estimarea s-a facut in functie de incasarile 

realizare in anul 2020,respectiv 22.000,00  lei,  

 

 

A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod de clasificatie bugetara 0009) in 

suma de  2.002.000,00  lei care se compun din : 
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-Impozitul si taxa pe cladiri (cod de clasificatie bugetara 070201)in suma de  1.086.000,00  

lei  

             -Impozitul pe cladiri de la persoane fizice(cod de clasificatie 07020101)in suma 

de 609.000,00  lei . 

  Pentru anul 2021 se propune o prevedere de  609.000,00  lei, tinand cont si de 

facilitatile fiscale acordate persoanelor fizice, de care beneficiaza un numar de   217  

persoane fizice ( veterani de razboi,vaduve de veterani de razboi si persoanele cu handicap 

grav sau accentuat , reprezentatntii legali ai persoanelor cu handicap minori ,eroii martiri 

revolutiei din 1989 persoanele care au participat la actiuni militare conform Ordonanța de 

urgență nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni 

militare). 

 Mentionam ca in evidentele institutiei figureaza 3234  contribuabili persoane fizice. 

             -Impozitul pe cladiri de la persoane juridice(cod de clasificatie 07020102)in 

suma de 477.000,00  lei . 
 Impozitul pe cladiri datorat de 205 persoane juridice reprezinta o sursa importanta 

pentru bugetul local  . 

 In evidentele fiscale pentru cladirile nereevaluate in ultimii 5 ani  care vor plati impozit 

calculat prin aplicarea cotei de 5% iar pentru cladiri reevaluate  care vor plati impozitul 

calculat prin aplicarea cotei de 1,3% la valoarea de inventar. 

 Propunerea la aceasta sursa este de  477.000,00  lei . 

 Previziunea facuta pentru aceasta sursa s-a efectuat avandu-se in vedere materia 

impozabila cat si valorile de inventar ale cladirilor persoanelor juridice,gradul de incasare in 

anul 2020,debitare initiala  .  

 

             -Impozitul pe terenuri( cod de clasificatie 070202)in suma de  734.000,00  lei . 

                         -Impozitul pe terenuri de la persoane fizice (cod de clasificatie 

07020201)in suma de  346.000,00  lei . 

 Avand in vedere ca in evidentele fiscale figureaza 3824 contribuabili persoane fizice .  

         Previziunea facuta pentru aceasta sursa s-a efectuat avandu-se in vedere materia 

impozabila cat si gradul de incasare in anul 2020 , astfel s-a preconizat a se realize suma de 

346.000,00  lei ; 

                        -Impozitul pe terenuri de la persoane juridice(cod de clasificatie 

07020202)in suma de  257.000,00  lei . 

 In evidentele fiscale, figureaza un numar de  228 persoane juridice ,proprietari de 

terenuri cu o suprafata totala de 205,00 ha. 

 

                            -Impozitul pe terenul extravilan(cod de clasificatie 07020203)in suma 

de  131.000,00 lei . 

 In evidentele fiscale, figureaza un numar de  3281 persoane fizice si juridice  

,proprietari de terenuri cu o suprafata totala de 2235 ha teren arabil.   .                                              
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                         -taxe judiciare de timbru (cod de clasificatie bugetara 070203)in suma de 

120.000,00  lei. 
 La aceasta sursa sunt cuprinse in general contravaloarea  timbrelor fiscale ,iar suma 

previzionata a fi incas.000,00  lei. 

                            - alte impozite si taxe pe proprietate ( cod clasificatie bugetara 070250) 

in suma de 62.000,00  lei. 

              La aceasta sursa sunt cuprinse in general  contravaloarea taxelor pentru certificate de 

producator,taxele pentru vanzatorii ambulanti,taxele de bransament electric,taxa de certificate 

de urbanism,iar suma previzionata a fi incasata a fost stabilita in functie de suma incasata in 

anul 2020, estimarea facandu-se in suma de 62.000,00  lei. 

 

A4.IMPOZITE SI TAXE PE bunuri si servicii  (cod de clasificatie bugetara 0010) in 

suma de  6.480.000,76  lei care din categoria sumelor gestionate de comuna Barcanesti 

cuprind: 

- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor Mun.Bucuresti( cod clasificatie 

bugetara- 110202) – in suma de 2.691.000,76  lei 

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea  bugetelor locale( cod clasificatie 

bugetara- 110206) – in suma de 2.863.000,00  lei.  

 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR 

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI ( cod clasificatie bugetara – 1602) in 

suma totala de 926.000,00 lei , care se compune in principal din; 

 

Impozit pe mijloacele de transport( cod de clasificatie bugetara – 160202) in suma de 

916.000,00- lei. 

 Impozitul pe mijloacele de trasnsport detinute de persoanele fizice ( cod clasificatie 

bugetara – 16020201) in suma de  59.000,00  lei. 

   Mentionam ca in evidentele institutiei noastre  persoanele fizice  figureaza cu 3191 

mijloace de transport din care  2613 sunt autoturisme ,  199 alte autovehicule  de pana la 12 

tone ,132 remorci,semiremorci, 196 motociclete,motorete si scutere, 3 tractoare inmatriculate 

,27 vehicule inregistrate. 

     Previziunea facuta pentru aceasta sursa s-a efectuat avandu-se in vedere  

materia impozabila cat si gradul de incasare in anul 2020,debitare initiala. 

 Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanele juridice ( cod 

clasificatie bugetara – 16020202) in suma de 31.000,00  lei. 

         Mentionam ca in evidentele institutiei noastre  persoanele juridice   figureaza cu 839 

mijloace de transport din  care  358  sunt autoturisme ,197 alte autovehicule   de pana la 12 

tone ,83 remorci,semiremorci ,4 motociclete,motorete si scutere , 4 tractoare  si 83 vehicule 

inregistrate. 

          Previziunea facuta pentru aceasta sursa s-a efectuat avandu-se in vedere materia 

impozabila cat si gradul de incasare in anul 2020 ,debitare initiala  astfel s-a preconizat a se 

realiza 317,00 mii lei  . 
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TAXE SI TARIFE PENTRU ELIBERAREA DE LICENTE SI AUTORIZATII – cod 

de clasificatie bugetara- 160203) in suma de 10.000,00  lei. 

         La aceasta sursa sunt cuprinse in general taxele percepute pentru activitatea de 

urbanism,iar suma previzionata a fi incasata este  10.000,00  lei,avand in vedere suma 

incasata in anul precedent. 

 

 C.VENITURI NEFISCALE ( cod clasificatie bugetara – 0012) se compun din: 

 

C1: VENITURI DIN PROPRIETATE ( cod clasificatie bugetara – 0013) care se 

compune in principal din venituri din concesiuni si inchirieri ( cod clasificatie bugetara- 

300205) -  191.000,00  lei. 

La acest capitol prevederea bugetara  va cuprinde cuantumul veniturilor din concesiuni si 

inchirieri  in suma de  191.000,00  lei, estimarea facandu-se tinand cont de incasarile anului 

2020 , contracte de concesiune si inchirieri sunt in numar de 73 contracte. 

 

C2: VANZARI DE BUNURI SI SERVICII – (cod clasificatie bugetara- 0014),  care se 

copmune in principal  din : 

-venituri din prestari servicii si alte activitati (cod clasificatie bugetara 3302)-in suma de 

10.000,00  lei; 

  - venituri din taxe administrative,eliberari premise( cod clasificatie bugetara 3402),care 

se compune in principal din taxele extrajudiciare de timbru( cod clasificatie bugetara 340202) 

– in suma de 4.000,00  lei ,estimarea facandu-se tinand cont de incasarile anului 2020. 

La aceasta sursa sunt cuprinse  taxele percepute pentru taxa extrajudiciara de timbru 

aplicata in urma proceselor din instanta de judecata. 

 

- venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale     ( cod de 

clasificatie bugetara – 350201) in suma de  1.100.000,24  lei; 

Previziunea facuta pentru aceasta sursa s-a efectuat avandu-se in vedere   gradul de incasare 

in anul 2020,lista de ramasita la 31.12.2020-alte  amenzi,penalitati si confiscari (cod de 

clasificatie bugetara – 350250),in suma de 199.000,00  lei;  

         Facem mentiunea ca  incepand  cu anul 2007 toate sumele stabilite ca si contraventii  in 

sarcina persoanelor fizice ,indiferent de organul emitent al procesului verbal de contraventie 

,se fac venit al bugetelor locale. 

      Si in acest an se vor continua procedurile de executare  in vederea incasarii creantelor 

intr-un procent cat mai mare ,cat si continuarea politicii de identificare a materiei impozabile 

prin cresterea numarului de verificari in teren pentru combatrerea  evaziunii fiscale,pe linia 

impozitului pe cladiri,a impozitului pe teren,a impozitului pe mijloacele de  transport,a taxei 

de firma,a impozitului pe terenul extravilan si intensificarea  masurilor de executare silita  in 

cazul contribuabililor personae fizice si juridice  care nu si-au indeplinit  obligatiile fata de 

bugetul local ,obiective pe care ne propunem sa le indeplinim  in vederea veniturilor estimate. 

  II.VENITURI DIN CAPITAL(cod clasificatie bugetara – 0015) se compun din: 

-venituri din valorificarea unor bunuri ( cod clasificatie bugetara- 39.02) -  4.000,00  lei. 

IV.SUBVENTII( cod clasificatie bugetara- 0018) - se compun din: 
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 -subventii de la bugetul de stat(cod clasificatie bugetara 42.02.41)-1.687.000  lei,pentru 

sanatate; 

-sume alocate din bugetul AFIR,pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020-

312.000,00  lei; 

 

 

 

 Corespunzator veniturilor, cheltuielile bugetului local sunt estimate la suma de 

26.706.000,00  lei , din care bugetul de functionare 13.613.000,00  lei(50,97%) si bugetul de 

dezvoltare 13.093.000,00  lei (40,11%) , fiind  repartizate pe capitole si subcapitole , dupa 

cum urmeaza : 

        Mentionam faptul ca totalul cheltuielilor in suma de 26.706.000,00  lei se compune din : 

-venituri totale=16.421.000,00  lei 

-excedentul bugetului local=10.285.000,00 lei ; 

1.CAP.51.02.01.03 – Autoritati publice suma de 4.47.000,00  lei, pondere de 

16,77 % in totalul cheltuielilor ,din care buget de  functionare 4.259,00 mii lei,si cheltuieli de 

dezvoltare in suma de 220,00 mii lei  astfel ; 

            - cheltuieli personal-                                                                  3.110.000,00   lei 

            - bunuri si servicii-                                                                     1.111.000,00  lei 

             -alte cheltuieli -                                                                              38.000,00   lei 

            - cheltuieli de capital-                                                                     220.000,00  lei 

              

Fundamentarea cheltuielilor de personal s-a facut cu respectarea nivelului maxim al 

cheltuielilor cu salariile repartizat in baza Ordinului  Ministerului Administratiei si 

Internelor si Ministerului Finantelor Publice  nr159/14.01.2015respectiv nr.38/14.01.2015 , 

suma de 3.110.000,00  lei la cheltuieli de personal s-a estimat pentru un nr. de 45 salariati 

conform statului de functii (din care 31 posturi ocupate),15 consilieri locali , este detaliata pe 

articole conform clasificatiei bugetare ,dupa cum urmeaza : 

 

 

 
  510103 Autoritati executive 100101 Salarii de baza                  2.700.000,00      

  510103 Autoritati executive 100112 Indemnizatii platite unor 

persoane din afara unitatii 

                    180.000,00      

  510103 Autoritati executive 100117 Indemnizatii de hrana                     130.000,00      

  510103 Autoritati executive 100206 Vouchere de vacanta -                                    

  510103 Autoritati executive 100307 Contributia asiguratorie 

pentru munca 

                    100.000,00      

 

 

-Suma de 1.111.000 ,00  lei la  bunuri si servicii se compune din : 
  510103 Autoritati executive 200101 Furnituri de birou                       26.000,00      
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  510103 Autoritati executive 200102 Materiale pentru curatenie                         5.000,00      

  510103 Autoritati executive 200103 Incalzit, Iluminat si forta 

motrica 

                      90.000,00      

  510103 Autoritati executive 200104 Apa, canal si salubritate                       10.000,00      

  510103 Autoritati executive 200105 Carburanti si lubrifianti                       30.000,00      

  510103 Autoritati executive 200106 Piese de schimb                       30.000,00      

  510103 Autoritati executive 200108 Posta, telecomunicatii, 

radio, tv, internet  

                      40.000,00      

  510103 Autoritati executive 200130 Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere si 

functionare 

                    230.000,00      

  510103 Autoritati executive 2002 Reparatii curente                      100.000,00      

  510103 Autoritati executive 200530 Alte obiecte de inventar                       20.000,00      

  510103 Autoritati executive 200601 Deplasari interne, detasari, 

transferari 

                      10.000,00      

  510103 Autoritati executive 201300 Pregatire profesionala                       35.000,00      

  510103 Autoritati executive 201400 Protectia muncii                       30.000,00      

  510103 Autoritati executive 2025 Cheltuieli judiciare                         3.000,00      

  510103 Autoritati executive 203004 Chirii                       17.000,00      

  510103 Autoritati executive 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii 

                    230.000,00      

 

              

-alte cheltuieli=38.000,00 lei ,din care:                          

            -sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate  59.40        38.000,00 lei   

-cheltuilei de dezvoltare=220.000,00  lei,pentru investitiile: 

1. ACHIZITIE 2 AUTOTURISME  DACIA LOGAN =120.000 ,00lei 

2. CONSULTANTA  ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE,ASISTENTA 

DE SPECIALITATE SI  IMPLEMANTARE  PROIECT =100.000 lei 

     

 

 

2.CAP. 54.02-Alte servicii publice generale-s-a prevazut suma de 357.000,00  

lei ,pondere  in totalul cheltuielilor de 1,33%–pentru : 

 a)Servicii publice comunitare de evidenta populatiei: 

 -cheltuieli de personal=271.000,00  lei, pentru un nr. de 3 salariati din care: 

  
541000 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 100101 Salarii de baza                     252.000,00      

541000 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 100117 Indemnizatii de 

hrana 

                      13.000,00      

541000 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 100206 Vouchere de 

vacanta 

                                   -        
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541000 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 100307 Contributia 

asiguratorie pentru 

munca 

                        6.000,00      

 

-bunuri si servicii=12.000,00  lei.din care: 

        
541000 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 200108 Posta, 

telecomunicatii, 

radio, tv, internet  

                      12.000,00      

  

-alte cheltuieli=2.000,00 lei pentru fondul  persoanelor cu handicap neincadrate; 

 

 b)  Alte servicii generale publice   (situatii de urgenta) 
     

545000 Alte servicii publice generale  200130 Alte bunuri si 

servicii pentru 

intretinere si 

functionare 

                      70.000,00      

545000 Alte servicii publice generale  200530 Alte obiecte de 

inventar 

                      10.000,00      

 

 

3.CAP.61.02.03.04 – Politie comunitara s-a prevazut suma de 960.000,00    lei 

,pondere de 3,59% in totalul cheltuielilor, suma in totalitate este programata la bugetul de 

functionare, astfel : cheltuielile de personal s-a estimat pentru un nr. de 10 politisti 

locali,conform organigramei aprobata. 

 

 

           
610304 Politie locala  100101 Salarii de baza                     730.000,00      

610304 Politie locala  100105 Sporuri pentru 

conditii de munca 

                      45.000,00      

610304 Politie locala  100202 Norme de hrana                     122.000,00      

610304 Politie locala  100206 Vouchere de 

vacanta 

                                   -        

610304 Politie locala  100307 Contributia 

asiguratorie pentru 

munca 

                      21.000,00      

                              30.000,00      

610304 Politie locala  594000 Sume aferente 

persoanelor cu 

handicap 

neincadrate 

                      12.000,00      
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4. CAP. 65.02 - Invatamant  s-a prevazut suma de   2.200.000,00 lei(pondere de 

12,36% in totalul cheltuielilor, din care bugetul de functionare de 2.165.000, mii lei si bugetul 

de dezvoltare de 35.000,00  lei dupa  cum urmeaza : 

La Invatamantul secundar inferior s-a prevazut suma de 1.024.000,00  lei ,pondere de 

3,83% in totalul cheltuielilor, dupa cum urmeaza : 

-cheltuieli de personal: 

   
                                       -        

650401 Invatamant secundar inferior 100115 Alocatii pentru 

transportul la si de 

la locul de munca 

                      70.000,00      

 

-bunuri si servicii  in suma de 804.000,00 lei: 
650401 Invatamant secundar inferior 200101 Furnituri de birou                       14.000,00      

650401 Invatamant secundar inferior 200102 Materiale pentru 

curatenie 

                      25.000,00      

650401 Invatamant secundar inferior 200103 Incalzit, Iluminat si 

forta motrica 

                    139.000,00      

650401 Invatamant secundar inferior 200104 Apa, canal si 

salubritate 

                      25.000,00      

650401 Invatamant secundar inferior 200106 Deplasari                         5.000,00      

650401 Invatamant secundar inferior 200108 Posta, 

telecomunicatii, 

radio, tv, internet  

                      20.000,00      

650401 Invatamant secundar inferior 200109 Materiale si prestari 

de servicii cu 

caracter functional  

                      50.000,00      

650401 Invatamant secundar inferior 200130 Alte bunuri si 

servicii pentru 

intretinere si 

functionare 

                    175.000,00      

650401 Invatamant secundar inferior 200200 Reparatii curente                      260.000,00      

650401 Invatamant secundar inferior 200530 Alte obiecte de 

inventar 

                      30.000,00      

650401 Invatamant secundar inferior 200601 Deplasari interne, 

detasari, transferari 

                        4.000,00      

650401 Invatamant secundar inferior 2011 Deplasari                         2.000,00      

650401 Invatamant secundar inferior 2012 Carti, publicatii si 

materiale 

documentare 

                        3.000,00      

650401 Invatamant secundar inferior 201300 Consultanta si 

expertiza 

                      30.000,00      

650401 Invatamant secundar inferior 201400 Protectia muncii                       12.000,00      

650401 Invatamant secundar inferior 203030 Alte cheltuieli cu 

bunuri si servicii 

                      10.000,00      

-alte cheltuieli=30.000,00 lei , pentru copii cu cerinte educationale speciale; 

-burse in suma de   120.000,00 lei pentru un nr. de 126 burse;                       
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La Invatamantul secundar superior s-a prevazut suma de 1.176.000,00 mii lei 

,pondere de 4,40 % in totalul cheltuielilor, din care la bugetul de functionare suma de 

1.141,00lei  si 35,00 mii lei la bugetul de dezvoltare, dupa cum urmeaza : 

-decontarea transportului pentru cadrele didactice; 
650402 Invatamant secundar superior 100115 Alocatii pentru 

transportul la si de 

la locul de munca 

                      40.000,00      

- Cheltuieli materiale in suma de 1.101.000,00  lei,astfel: 
650402 Invatamant secundar superior 200101 Furnituri de birou                       12.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 200102 Materiale pentru 

curatenie 

                      25.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 200103 Incalzit, Iluminat si 

forta motrica 

                    300.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 200104 Apa, canal si 

salubritate 

                      45.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 200105 Carburanti si 

lubrifianti 

                      25.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 200106 Piese de schimb                       30.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 200108 Posta, 

telecomunicatii, 

radio, tv, internet  

                      20.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 200109 Materiale si prestari 

de servicii cu 

caracter functional  

                      15.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 200130 Alte bunuri si 

servicii pentru 

intretinere si 

functionare 

                    200.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 200200 Reparatii curente                      255.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 200404 Dezinfectanti                       15.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 200530 Alte obiecte de 

inventar 

                      20.000,00      

    200601 Deplasari                         3.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 201100 Carti, publicatii si 

materiale 

documentare 

                        5.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 201200 Consultanta si 

expertiza 

                        2.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 201300 Pregatire 

profesionala 

                        6.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 201400 Protectia muncii                       20.000,00      

650402 Invatamant secundar superior 203030 Alte cheltuieli cu 

bunuri si servicii 

                      16.000,00      

 

-alte cheltuieli=27.000,00 lei , pentru copii cu cerinte educationale speciale; 

-burse in suma de   60.000,00 lei pentru un nr. de 84 burse; 

-cheltuieli de investitii:                       

 “ACHIZITIE GENERATOR ELECTRIC 220w LICEU TEHNOLOGIC AGR. 

BARCANESTI”=35,00 mii lei; 

                         



11 

 

 5.CAP.66.02.08 –Servicii de sanatate publica s-a prevazut suma de 

1.836.000,00  lei, pondere de 6,87% in totalul cheltuielilor,la bugetul de functionare pentru 

salariu  mediator sanitar romi. 

           
660800 Servicii de sanatate publica 100101 Salarii de baza                       44.000,00      

660800 Servicii de sanatate publica 100117 Indemnizatii de 

hrana 

                        5.000,00      

660800 Servicii de sanatate publica 100307 Contributia 

asiguratorie pentru 

munca 

                        2.000,00      

660800 Servicii de sanatate publica 594000 Sume aferente 

persoanelor cu 

handicap 

neincadrate 

                        2.000,00      

   

6. CAP.66.02.50 –Alte cheltuieli in domeniul sanatatii s-a prevazut suma de 

1.783.000,00  lei, pondere de 6,67% in totalul cheltuielilor,la bugetul de functionare pentru 

pata indemnizatiilor personalului din cadrul centrului de vaccinare care isi va desfasura 

activitatea fi pe raza comunei,si pentru materiale necesare functionarii : 

  
  660250 alte cheltuieli in domeniul sanatatii 100112 Indemnizatii platite 

unor persoane din 

afara unitatii 

                 1.600.000,00      

  660250 alte cheltuieli in domeniul sanatatii 100307 Contributia 

asiguratorie pentru 

munca 

                      43.000,00      

  660250 alte cheltuieli in domeniul sanatatii 200130 Indemnizatii platite 

unor persoane din 

afara unitatii 

                      30.000,00      

  660250 alte cheltuieli in domeniul sanatatii 200402 Materiale sanitare                       10.000,00      

 

-cheltuieli de investitii-s-a prevazut suma de 100.000,00 lei pentru: 
 SF-CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL,IMPREJMUIRE ,PARCARE.ALEI 

PIETONALE,FOSA SEPTICA,BRANSAMENTE ULTILITATI ,COMUNA 
BARCANESTI,JUDETUL PRAHOVA 

 

 7 .CAP.68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate  s-a 

prevazut suma de  3.341.000,00   lei , pentru bugetul de functionare pentru un nr. de 40 

asistenti personali ai persoanelor cu handicap si un nr. de 80 indemnizatii persoane cu 

handicap, pondere de 12,51% in totalul cheltuielilor. Suma reprezinta : 

- cheltuieli de personal ale asistentilor personali =3.315.000,00  lei,astfel: 

 
680502 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 100101 Salarii de baza                  1.300.000,00      

680502 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 100117 Indemnizatii de 

hrana 

                    170.000,00      

680502 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 100206 Vouchere de 

vacanta 

                                   -        



12 

 

680502 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 100307 Contributia 

asiguratorie pentru 

munca 

                      33.000,00      

680502 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 201400 Protectia muncii                            5000,00      

680502 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 200530 uniforme si 

echipament 

                           5000,00      

680502 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 570201  Ajutoare sociale in 

numerar 

                 1.756.000,00      

680502 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 594000 Sume aferente 

persoanelor cu 

handicap 

neincadrate 

                      46.000,00      

 

 

8. CAP.68.02.50 - alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei 

sociale  s-a prevazut suma de 26.000,00 lei la bugetul de functionare, pondere de 0,09% in 

totalul cheltuielilor,la art.57.02.01 Ajutoare in numerar pentrun acordarea subventiilor de 

caldura ; 

9 .CAP.67.02.03.07 – camine culturale- s-a prevazut suma de 64.000,00   lei 

cheltuieli de functionare: 

-bunuri si servicii=64.000,00  lei,din care: 
670307 Camine culturale 200101 Furnituri de birou                         4.000,00      

670307 Camine culturale 200102 Materiale pentru 

curatenie 

                        3.000,00      

670307 Camine culturale 200103 Incalzit, Iluminat si 

forta motrica 

                      30.000,00      

670307 Camine culturale 200104 Apa, canal si 

salubritate 

                        2.000,00      

670307 Camine culturale 200130 Alte bunuri si 

servicii pentru 

intretinere si 

functionare 

                      10.000,00      

670307 Camine culturale 200530 Alte obiecte de 

inventar 

                                   -        

670307 Camine culturale 203030 Alte cheltuieli cu 

bunuri si servicii 

                      15.000,00      

 

  

 

 10.CAP.67.02.50 – Alte servicii - s-a prevazut suma de 144.000,00  lei la bugetul 

de functionare  pentru subventionarea cultelor religioase si anume un sprijin lunar sub forma 

de contributii pentru completarea drepturilor salariale pentru personalul neclerical conform 

legii 248/2010,in suma de 94.000,00 lei si pentru sprijin financiar Parohia de la Ghighiu in 

suma de 50.000,00 lei; 

 11 .CAP.70.02.06 – iluminat public – s-a prevazut suma de 982.000,00 lei, 

pondere de 3,67 % in totalul cheltuielilor, la bugetul de functionare suma de 403.000,  lei ,si 

579.000,00 lei pentru bugetul de dezvoltare. Suma a fost prevazuta  astfel : 

-bunuri si servicii-a fost prevazuta suma de 403.000,00 lei ,astfel: 
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  700600 Iluminat public si electrificari 200103 Incalzit, Iluminat si 

forta motrica 

                    250.000,00      

  700600 Iluminat public si electrificari 200130 Alte bunuri si 

servicii pentru 

intretinere si 

functionare 

                    153.000,00      

  

    -cheltuieli de capital-pentru lucrarea: 

 “MODERNIZARE SI EFIENTICIZAREA SISTEMULUI DE  ILUMINAT 

PUBLIC STRADAL” = 579,00 mii lei;  

12. CAP.70.02.05.01 Alimentare cu apa s-a prevazut suma de 7.369.000,00  lei, 

pondere de 27,59 % in totalul cheltuielilor, la bugetul de dezvoltare  pentru lucrarile   :   

  “EXECUTIE SI REABILITARI SI EXTINDERI CONDUCTE DE 

ALIMENTARE CU APA COMUNA BARCANESTI-ETAPA 3”=7.369.000,00  

lei; 

13. CAP.70.02.07 Alimentare cu gaze naturale in localitati s-a prevazut 

suma de 1.844.000,00  lei, pondere de 6,90% in totalul cheltuielilor, la bugetul de dezvoltare 

1.844.000,00  lei  pentru lucrarile   :   

 “EXTINEDERI SI DISTRIBUTIE  RETEA  GAZE” =150.000,00  lei ; 

 PT,DE,SI EXECUTIE-INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN 

LOCALITATEA GHIGHIU,COM BARCANESTI=1.539.000,00 LEI; 

 

 ACTUALIZARE SF-INFIINTARE SI DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN 

LOCALITATEA GHIGHIU,COMUNA BARCANESTI=155.000,00  LEI; 

   

14.CAP.70.02.50 –Alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale s-a 

prevazut suma de 185.000,00  lei pentru cheltuieli de dezvoltare, ponderea este de 0,69 % in 

totalul cheltuielilor  pentru lucrarile: 

 “ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL” =30.000,00  lei; 

 “RIDICARI TOPOGRAFICE SI PARCELARI-SERVICII DE 

CADASTRU”=155.000,00  lei 

15 .CAP.74.02.06 - canalizare -a prevazut suma de 292.000,00 lei , pondere de 

1,09% in totalul cheltuielilor din care pentru sectiunea de functionare 20.000,00  lei si 

272.000,00 lei sectiunea de dezvoltare pentru lucrarile: 

 “CONSTRUIRE CANALIZARE PLUVIALA COMUNA BARCANESTI “ 

=112.000,00  lei; 

 “ACTUALIZARE SF-SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE 

APA ,RETEA CANALIZARE IN COMUNA BARCANESTI.JUD. 

PRAHOVA”=160.000,00  LEI; 
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16 .CAP.84.02.01.03 - drumuri si poduri  s-a prevazut suma de 2.696.000,00  

lei , pondere de 10,09% in totalul cheltuielilor din care : 

-80.000,00  lei pentru bugetul de functionare(  la art.20.01.30 Alte bunuri si prestari servicii 

cu caracter functional )pentru deszapezire . 

-127.000,00  lei pentru reparatii curente pentru: 

 
Reparatii cabine statii mijloace de transport 
public de persoane in com,una Barcanesti 

2002 Reparatii curente               114.000,00      

Reparati drumuri comunale 2002 Reparatii curente               13.000,00      

    

-2.489.000,00  lei pentru bugetul de dezvoltare-cheltuieli de capital pentru lucrarile: 

 “PT,DE SI EXECUTIE-MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DC108 

,IN COM BARCANESTI,JUD PRAHOVA=2.279.000 LEI;  

 “RIDICARI TOPOGRAFICE DRUMURI”=155.000,00  LEI; 

 “REACUALIZARE SF MODERNIZARE DRUM DE INTERS LOCAL ,DC 

108.COM.BARCANESTI,JUD PRAHOVA”=30.000,00 LEI 

 “MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DE 1323-COMUNA B 

ARCANESTI,JUDETUL PRAHOVA D.A.L.I”=25.000,00 LEI 

            Excedentul anului 2020 ce va fi utilizat in anul 2021 este de 10.285.401,65 lei. 

 

 

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE PARTIAL SAU INTEGRAL  

DIN VENITURI PROPRPII 

 

 

 

Ne propunem ca nivelul Veniturilor totale (cod clasificatie bugetara -0010) in anul 2021 sa 

fie de  155.000,00  lei,astfel: 

          -venituri sectiunea de functionare= 155.000,00  lei 

          -venituri sectiunea de dezvoltare=0,00 mii lei 

          -excedent cumulat la sfarsitul anului 2020=    345.480,98   lei 

 

- 

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII – (cod clasificatie bugetara- 1014),  care se 

copmune in principal  din : 

-venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod de clasificatie bugetara-

33.10)=145.000,00  lei; 

SUBVENTII( cod clasificatie bugetara- 42.10) - se compun din: 

 -subventii de la bugetul de stat=10.000,00 lei; 

 

Cheltuielile  bugetului institutiilor publice finanate partial din venituri proprii  sunt estimate 

la suma de 500,00 mii lei , din care buget functionare 500,00 mii lei, fiind  repartizate pe 

capitole si subcapitole , dupa cum urmeaza : 
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Invatamant profesional 200101 Furnituri de birou                         8.000,00      

Invatamant profesional 200102 Materiale pentru 

curatenie 

                      20.000,00      

Invatamant profesional 200103 Incalzit, Iluminat si 

forta motrica 

                      40.000,00      

Invatamant profesional 200104 Apa, canal si 

salubritate 

                      10.000,00      

Invatamant profesional 200105 Carburanti si 

lubrifianti 

                      10.000,00      

Invatamant profesional 200106 Piese de schimb                       30.000,00      

Invatamant profesional 200108 Posta, 

telecomunicatii, 

radio, tv, internet  

                        6.000,00      

Invatamant profesional 200109 Materiale si prestari 

de servicii cu 

caracter functional  

                      10.000,00      

Invatamant profesional 200130 Alte bunuri si 

servicii pentru 

intretinere si 

functionare 

                      69.000,00      

Invatamant profesional 2002 Reparatii curente                        79.000,00      

Invatamant profesional 200101 Medicamente                         2.000,00      

Invatamant profesional 200402 Materiale sanitare                         8.000,00      

Invatamant profesional 200404 Dezinfectanti                       10.000,00      

Invatamant profesional 200530 Alte obiecte de 

inventar 

                    125.000,00      

Invatamant profesional 200601 Deplasari                         6.000,00      

Invatamant profesional 201100 Carti, publicatii si 

materiale 

documentare 

                        4.000,00      

Invatamant profesional 201200 Consultanta si 

expertiza 

                        6.000,00      

Invatamant profesional 201300 Pregatire 

profesionala 

                      12.000,00      

Invatamant profesional 201400 Protectia muncii                       10.000,00      

Invatamant profesional 203030 Alte cheltuieli cu 

bunuri si servicii 

                      20.000,00      

Internate si cantine pentru elevi  200301 Hrana pentru 

oameni 

                      15.000,00      

 

          Avand in vedere prevederile O.U.G nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 -  privind Codul 

administrativ art. 129 alin.2 lit.”b” si alin .4 lit “a”, proiectul de  hotarare prin care se propune 

aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a bugetului institutiilor publice 

finantateprtial sau integral  din  venituri proprii pe anul 2021, ,poate fi adoptat. 

 

Sef Serviciul   Financiar-Contabil, 

Monica- Steluta Gheorghe 
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R  E  F  E  R  A  T     D  E      A  P  R  O  B  A  R  E 
pentru sustinerea  Proiectului de hotarare privind  aprobarea  bugetului local al comunei 

Bărcănești, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 

proprii,pe anul 2021 

 

 

          Potrivit  OUG nr.57/2019 -Codului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

“Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, 

cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice 

locale sau centrale.  

(2)Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

 a)atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea 

şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi 

ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

 b)atribuţii privind  

c)atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; 

d)atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

e)atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.  

       (4)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

        a)aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite,  

       modul de  utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;  

          Bugetul local propus  la partea de venituri are la baza principiile fiscalităţii : 

-certitudinea impunerii, modalitatea şi sumele de plată să fie précis stabilite pentru fiecare plătitor, 

respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina 

influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale; 

-echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice , prin impunerea diferită a veniturilor, în funcţie de 

mărimea acestora. 

-eficienta impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului Fiscal, astfel încât 

aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice ,în 

raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării unor decizii investiţionale majore. 

Tototdata s-a ţinut cont de  acordarea de facilităţi (bonificaţii în procent de 10%)atât persoanelor fizice 

cât şi juridice,  de inventariererea masei impozabile,de lista de rămăşiţa înregistrată la 31 12.2020. 

  La cheltuieli s-a avut în vedere  în primul rând priorităţile deja  stabilite,obiectivele,proiectele deja 

începute. 

                    Pentru finanţarea cheltuielilor pe anul 2021 sau avut în vedere pe lângă veniturile proprii şi  

sumele repartizate prin  Decizia nr. 373/06.04.2021 a Directorului General al Direcţiei Generală 

Regionala a Finanţelor Publice Ploieşti din cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 
C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 

                                   Nr.   12.043        / 12.04.2021  

Repartizat  pentru raport specialitate 

________cu adresa  

nr._________din_____2021. 

 

Repartizat  pentru aviz : 

-comisie specialitate  CL nr.1 ________cu adresa 

nr._________din_____2021; 

-comisie specialitate  CL nr.2 ________cu adresa 

nr._________din_____2021; 

-comisie specialitate  CL nr.3 ________cu adresa 

nr._________din_____2021; 
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stat, alocate prin”Fisa cu indicatori pentru bugetul local.alocaţii din unele venituri ale bugetului de stat 

pe anul 2021”  necesare finanţării: 

-finantarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categariile de cheltuieli 

prevăzute la rt 104.alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-drepturile asistenţilor personali   ai  persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare,inclusiv 

acordarea drepturilor prevăzute de art 26 alin(4) din Legea –cadru privind salarizarea personalului pltit 

din fonsuri publice ,nr. 153/2017,cu modificările şi completările ulterioare; 

-ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne ,cărbuni şi combustibili petrolieri pentru beneficiarii de 

ajutor social; 

-serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale 

comunelor; 

-drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale special integraţi în învăţământul de masă,potrivit 

prevederilor art.51 alin.(2) din Legea educatieie naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-drepturile stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor proveniţi din familii defavorizate;  

              Fundamentarea cheltuielilor de personal s-a făcut cu respectarea  numărului de personal 

aprobat prin organigrama  şi a statului de funcţii   

               Cheltuielile reprezentând bunuri şi servicii se s-au stabilit în baza actelor normative specifice 

fiecărui domeniu de activitate ,precum şi a legislaţiei care reglementează normativele de cheltuieli. 

               Pentru ordonatorii tertiari de credite s-au prevazut sumele solicitate prin memoriile 

justificative transmise catre primarie. 

               Pentru cheltuielile de investiţii s-au avut în vedere lucrările deja începute în anii precedenţi, 

lucrări noi necesare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale şi a vieţii ,programele de dezvoltare 

economico-socială vor fi în concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel local; 

            Propunerea  privind  Bugetul local detaliat pe capitole ,articole şi aliniate  a fost publicat pe site 

primăriei. 

 

 Cadru legal :  

- Legea nr.15 / 08.03.2021 –Legea  bugetului de stat pe anul 2021; 

 

-art. 5, art. 19, art.20 şi art. 82 alin.1) ale Legii nr. 273/2006 -privind finantele publice locale,cu 

modificările şi completările ulterioare;   

- art.87 , art.88, art.129, alin.(2) litera b) coroborata cu alin. (4) litera  a)  din  O.U.G. nr.57/2019  privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

          Având în vedere prevederile legale ,  supun  spre dezbatere si aprobare Consiliului local al 

comunei Barcanesti     Proiectul de hotarare privind  aprobarea bugetului local al comunei Bărcănești, a 

bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii,pe anul 

2021, anexat. 

 

 

 

PRIMAR, 

Gheorghe Dima  
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