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PROIECT BUGET LOCAL 2020
Având ȋn vedere prevederile art.39, alin.6 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi prevederile Legii bugetului de stat pe anul
2020, nr.5/06.01.2020 se impune adoptarea bugetului local al comunei până ȋn
data de 20.02.2020.
Conform fişei cu indicatori pentru bugetul local alocaţi din unele venituri ale
bugetului de stat pe anul 2020 anexă a Deciziei Directorului General al
D.G.R.F.P.Ploieşti nr.48/10.01.2020, bugetului local al Comunei Aluniş i-au
fost repartizate următoarele sume:
- cote defalcate din impozitul pe venit - 255.000 lei;
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - 893.000 lei;
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor,oraşelor,municipiilor - 632.990 lei, din care:
-drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav
sau indemnizaţii lunare - 481.770 lei;
-cheltuieli materiale conform art.104,alin.2,lit.b)-d) din Legea
nr.1/2011- 137.000 lei;
-ajutor pentru ȋncălzirea locuinţelor - 10.150 lei;
-drepturi pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale conform
H.G.904/2014 - 1.570 lei;
-drepturi stabilite de Legea nr.248/2015 (tichete de grădiniţă) –
2.500 lei;
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale –
1.545.000 lei;
- subvenţii de la bugetul de stat pentru încălzirea locuinţei -2.000 lei;

Având ȋn vedere prevederile hotărârii consiliului local privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020, a programului anual de inspecţie
fiscală şi a contului de execuţie la data de 31.12.2019, suma totală preconizată a
fi ȋncasată din impozite şi taxe locale ȋn anul 2020 este de 547.010 lei.
Ţinând cont de cele expuse mai sus se prognozează ca venituri totale
pentru anul 2020 suma de 3.875.000 lei.
Pe baza acestor venituri se stabilesc credite bugetare pentru cheltuielile secţiunii
de funcţionare şi a celei de dezvoltare ȋn sumă de 3.875.000 lei, astfel:
A.Secţiunea de funcţionare -3.541.000 lei, din care:
-Cap.5102-Autorităţi publice - 1.692.000 lei;
-Cap.5402-Alte servicii publice generale - 6.000 lei; din care:
- fond de rezervă bugetară - 6.000 lei;
-Cap.6502-Ȋnvăţământ - 316.000 lei, din care:
- cheltuieli finanţate din taxa pe valoare adăugată - 141.070 lei;
- cheltuieli finanţate din bugetul local - 174.930 lei;
-Cap.6602-Sănătate - 10.000 lei, din care:
-Cap.6702-Cultură - 200.000 lei, din care:
- cheltuieli Bibliotecă - 96.000 lei;
- cheltuieli Cămin Cultural - 99.000 lei;
- bază sportivă - 5.000 lei;
-Cap.6802-Asigurări şi asistenţă socială - 979.000 lei, din care:
- drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap grav şi
indemnizaţii- 965.000 lei;
- ajutoare pentru ȋncălzirea locuinţei - 14.000 lei;
-Cap.7002-Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică - 188.000 lei, din care:
- cheltuieli iluminat public - 128.000 lei;
- cheltuieli Piaţă şi domeniu public - 60.000 lei;
-Cap.7402-Salubritate şi gestiunea deşeurilor - 10.000 lei, din care:

- cheltuieli salubrizare domeniu public - 10.000 lei;
-Cap.8402-Transporturi - 113.000 lei, din care:
- cheltuieli ȋntreţinere drumuri şi poduri - 113.000 lei;
-Cap.8702-Alte acţiuni economice - 27.000 lei, din care:
- cheltuieli situaţii de urgenţă - 27.000 lei;
B.Secţiunea de dezvoltare - 334.000 lei, din care:
-Cap.7002-Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică - 204.000 lei, din care:
- cheltuieli de capital - 204.000 lei pentru obiectivul Ȋnfiinţare
distribuţie alimentare cu apă ȋn comuna Aluniş-Etapa II-sat Aluniş;
-Cap.8402-Transporturi - 130.000 lei, din care:
- cheltuieli de capital -130.000 lei pentru obiectivul Protejarea
corpului şi a platformei drumului local Uliţă Strâmba în punctul
’’Argentina’’

