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ANUNȚ 
  
 
 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul 
proiect de act normativ: 
 

Privind: aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2021; 
 

Proiectul de  hotărâre urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al comunei 
Ivești, județul Galați. 
 

Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază (referatul de aprobare, raportul de 
specialitate) a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei comunei Ivești din strada Gen. Eremia 
Grigorescu  nr. 451 şi publicat la adresa www.comunaivestiprimar.ro  în data de  04.04.2022. 
 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003,  privind transparența 
decizională în administraţia publică, republicată, persoanele interesate, asociațiile de afaceri, 
alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 
recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei comunei Ivesti – 
Compartimentul Registratură, Arhivă, Informații pentru cetățeni, respectiv   în format electronic 
pe adresa  de e-mail ivesti@gl.e-adm.ro până la data de 18.04.2022. 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI IVEȘTI 
 

Gheoca Maricel 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Proiect 
Din  

 
Privind: aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2021 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2736 din 01.04.2022 

 
 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de   ; 
 Având în vedere referatul de aprobare al domnului  Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr. din 2736 din 01.04.2022; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 2737 din 
01.04.2022; 
 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură şi activităţi 
economico - financiare; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism,  

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, 
culte, învăţământ, sănătate şi familie; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru Muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, tineret şi sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru Minoritati, Validare, Juridică şi 
de disciplină ; 

Având în vedere prevederile art.129 alin.(4) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.20 alin.(1) lit.”c” şi art. 57 din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza art.139 alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1.- Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului local de venituri şi cheltuieli, pentru 
anul 2021, după cum urmează: 
 

A. BUGETUL CONSOLIDAT: 
 
a) la venituri: 

-  prevederi bugetare definitive        = 17.832.000 lei; 
-  drepturi constatate an precedent  = 7.450.514  lei; 
-  drepturi constatate an curent         = 21.067.126 lei; 
-  încasări realizate                          = 17.795.584 lei; 



-  stingeri pe alte căi                             =  1.767.826 lei; 
-  drepturi constatate de încasat      =   8.954.230 lei. 
 

b) la cheltuieli: 
- credite bugetare iniţiale                =  21.424.000 lei; 
- credite bugetare definitive            = 25.970.000 lei; 
- angajamente bugetare       = 12.409.023 lei; 
- angajamente legale   = 10.833.148 lei; 
- plăti efectuate                             = 10.833.148 lei; 
- angajamente legale de plătit   =                  0 lei; 
- cheltuieli efective   = 14.761.369 lei. 

 
B. ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII: 

 
a) la venituri: 

- prevederi bugetare definitive     = 600.000 lei; 
- drepturi constatate an precedent  = 35.245   lei; 
- drepturi constatate an curent        =410.224  lei; 
- încasări realizate                         =381.242  lei; 
- stingeri pe alte căi                        =          0   lei; 
- drepturi constatate de încasat     = 64.227   lei. 

 
b) la cheltuieli: 

- credite bugetare iniţiale            =93.000     lei; 
- credite bugetare definitive       =628.000   lei; 
- angajamente bugetare  = 295.025  lei; 
- angajamente legale   = 231.041  lei; 
- plăti efectuate                         = 231.041  lei; 
- angajamente legale de plătit   =          0    lei; 
- cheltuieli efective   = 249.205  lei. 

 
 Art.2.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre 
celor interesați. 
 
 
 
 
                                         Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
                                              Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
 P R I M A R ,  
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite și taxe 
Nr. 2737 din 01.04.2022  

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2021 

  
            Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136, alin.(1) din 
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art.129 alin. (4) lit.”a” din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, și ale art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia 
de a prezenta anual  contul de execuţie a bugetului local pentru anul anterior. 
 In referatul de aprobare a fost prezentată, în mod detaliat, execuţia bugetului local pentru 
anul 2021, contul de execuție având următoarea structură: 

 
A. BUGETUL CONSOLIDAT: 

 
a) la venituri: 

-  prevederi bugetare definitive        = 17.832.000 lei; 
-  drepturi constatate an precedent  = 7.450.514  lei; 
-  drepturi constatate an curent         = 21.067.126 lei; 
-  încasări realizate                          = 17.795.584 lei; 
-  stingeri pe alte căi                             =  1.767.826 lei; 
-  drepturi constatate de încasat      =   8.954.230 lei. 
 

b) la cheltuieli: 
- credite bugetare iniţiale                =  21.424.000 lei; 
- credite bugetare definitive            = 25.970.000 lei; 
- angajamente bugetare       = 12.409.023 lei; 
- angajamente legale   = 10.833.148 lei; 
- plăti efectuate                             = 10.833.148 lei; 
- angajamente legale de plătit   =                  0 lei; 
- cheltuieli efective   = 14.761.369 lei. 

 
B. ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII: 

 
a) la venituri: 

- prevederi bugetare definitive     = 600.000 lei; 
- drepturi constatate an precedent  = 35.245   lei; 
- drepturi constatate an curent        =410.224  lei; 
- încasări realizate                         =381.242  lei; 
- stingeri pe alte căi                        =          0   lei; 
- drepturi constatate de încasat     = 64.227   lei. 

 
 



b) la cheltuieli: 
- credite bugetare iniţiale            =93.000     lei; 
- credite bugetare definitive       =628.000   lei; 
- angajamente bugetare  = 295.025  lei; 
- angajamente legale   = 231.041  lei; 
- plăti efectuate                         = 231.041  lei; 
- angajamente legale de plătit   =          0    lei; 
- cheltuieli efective   = 249.205  lei. 

 
 În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1) lit.”c” din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au 
competenţe şi responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice locale prin urmărirea şi 
raportarea execuţiei bugetelor locale. Potrivit art.57 alin.(1) din această lege, ordonatorul principal de 
credite întocmeşte și prezintă spre aprobare Consiliului local contul anual de executie a bugetului 
local.  
 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut şi 
aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din luna mai 2022. 
 
 

ŞEF SERVICIU , 
 
         Barbu Corina-Ionela 
 



ROMANIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
P R I M A R,  
Nr.  2736   din 01.04.2022 
 

REFERAT  DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2021 

 
          Potrivit prevederilor O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
          Potrivit Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, a prevederilor Hotărârii nr.27 din 19.04.2021, a Consiliului local Iveşti, judeţul Galaţi, s-a 
aprobat în condiții de autonomie programul definitiv al bugetului local de venituri și cheltuieli, a 
bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2021. 
          Programul bugetar a cuprins resurse financiare mobilizate la dispoziţia Consiliului local în 
vederea realizării obiectivelor de dezvoltare economico-socială a comunei, precum și funcționarea 
instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local și surse în afara bugetului local. 
           Sursele financiare publice s-au constituit pe seama impozitelor și taxelor pe proprietate, pe 
venituri și câștiguri, pe bunuri și servicii, veniturilor nefiscale, veniturilor din capital, prelevate de la 
persoane fizice și juridice. 

Prin H.C.L. nr. 56 din 14.07.2021 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului 
„Consiliul Local Ivești- Serviciul Salubrizare”, serviciu public de interes local, cu personalitate 
juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei Ivești, Județul Galați. 
           Programul veniturilor bugetului local pe anul 2021 în sumă totală de 17.832 mii lei a fost 
realizat la finele anului 2021, în sumă totală de 12.856.312,13 lei, iar în ceea ce privește drepturile 
totale  constatate ( anii precedenti + anul curent) în sumă de 28.517.640 lei, încasările totale 
realizate sunt în  sumă de 17.795.584 lei. 
 

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 31.12.2021 
-  venituri (încasări realizate)    17.795.584 lei; 
-  cheltuieli (plăți efectuate)        10.833.148 lei; 
-  excedent      6.962.436 lei. 

 lei 

Denumirea 

indicatorilor 

Prevederi bugetare Drepturi constatate 

Încasări 

realizate 

Stingeri pe 

alte căi 

decât 

încasări 

Drepturi 

constatate 

de încasat initiale definitive 
Total, din 

care: 

din anii 

precedenţi 

din anul  

curent 

TOTAL 

VENITURI 
15.770.000 17.832.000 28.517.640 7.450.514 21.067.126 17.795.584 1.767.826 8.954.230 

 

                                  lei  

 

Denumirea 

indicatorilor 

Credite bugetare 

Angajamente 

bugetare 

Angajamente 

legale 

Plăţi 

efectuate 

Angajamente 

legale de 

plătit 

Cheltuieli 

efective initiale definitive 

TOTAL  

CHELTUIELI 
21.424.000 25.970.000 12.409.023 10.833.148 10.833.148 0 14.761.369 



      Incasările realizate, în sumă totală de 17.795.584 lei sunt constituite din cote și sume defalcate 
din impozitul pe venit în sumă de 3.408.219 lei, sume defalcate din TVA 8.924.581 lei, venituri 
nefiscale 13.801.684 lei, impozite și taxe pe proprietate 943.703 lei, taxe pe utilizarea bunurilor 
505.288 lei, venituri din capital 43.605 lei, subventii, și alte venituri de diverse naturi 2.424.407 lei.
  

 

Contul anual de execuție bugetară întocmit la data de 31.12.2021 prezintă următoarea 

structură:   

a) informaţii privind veniturile: 

-  prevederi bugetare inițiale          15.77.000   lei; 
-  prevederi bugetare definitive      17.832.000 lei; 

- încasări realizate                         17.795.584 lei. 

 

b) informaţii privind cheltuielile: 

          - credite bugetare iniţiale              21.424.000 lei; 

          - credite bugetare definitive          25.970.000 lei; 

- plăți efectuate                             10.833.148 lei. 

 
  În structura clasificaţiei bugetare, contul de execuţie al bugetului local al U.A.T. Comuna 

Ivești pentru anul 2021, se prezintă astfel: 
 
a). Venituri bugetul local                                                                   

lei  

Denumire indicatori 
Cod 

indicator 

Prevederi bugetare 

Încasări 

realizate An 

2021 

Drepturi 

constatate 

TOTAL 

A B 1 2 3 

TOTAL VENITURI   00.01 17.832.000 28.517.640 17.795.584 

VENITURI PROPRII    49.90 5.512.000 16.878.375 6.446.596 

I.  VENITURI CURENTE  00.02 14.674.000 23.711.568 14.757.338 

A. VENITURI FISCALE  00.03 13.926.000 18.185.825 4.384.141 

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL  00.04 3.477.000 3.428.112 3.428.112 

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE  0300.02 3.477.000 3.428.112 3.428.112 

Impozit pe venit  03.02 14.000 19.893 19.893 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  04.02 3.463.000 3.408.219 3.408.219 

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE  0700.02 893.000 1.719.304 943.703 

Impozite si  taxe pe proprietate  07.02 893.000 1.719.304 943.703 

Impozit si taxa pe cladiri   07.02.01 294.000 708.589 341.406 

Impozit si taxa pe teren  07.02.02 588.000 989.868 584.505 

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03 11.000 20.847 17.792 

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 

SERVICII    00.02 9.556.000 13.038.409 9.429.869 

Sume defalcate din TVA  11.02 8.389.000 8389 8.389.000 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 11.02.02 2.573.000 2.292.581 2.292.581 



pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, 

sectoarelor si Municipiului Bucuresti 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 

pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 6632.000 6.632.000 6.632.000 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 

activitati  16.02 351.000 4.113.828 505.288 

Impozit pe mijloace de transport 16.02.02 347.000 4.104.299 497.905 

Taxe si tarife pt eliberare licente si aut 16.02.03 1.000 3.485 3.485 

Alte taxe  pe utilizarea bunurilor sau pe 

desfășurarea de activități 16.02.50 3.000 6.044 3.898 

C.   VENITURI NEFISCALE (cod 

00.13+00.14) 290.02 748.000 5.525.743 955.654 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 

30.02+31.02) 00.13 152.000 236.940 184.646 

Venituri din proprietate  30.02 152.000 236.940 184.646 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 152.000 236.940 184.646 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 596.000 5.288.803 771.008 

Venituri din taxe administrative, eliberari 

permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 0 29 29 

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 

35.02.03+35.02.50) 35.02 303.000 4.842.959 411.259 

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05 + 

36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50) 36.02 293.000 445.815 359.720 

Donatii si sponsorizari 37.02.01 0 0 0 

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 43.000 43.605 43.605 

Venituri din valorificarea unor bunuri  (cod 

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.1

0) 39.02 43.000 43.605 43.605 

IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 3.115.000 2.714.684 2.424.407 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

42.02+43.02) 00.18 3.115.000 2.714.684 2.424.407 

Subvenţii de la bugetul de stat  42.02 3.095.000 1.486.773 1.486.773 

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 

combustibili petrolieri 42.02.34 853.000 537.602 537.602 

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 

sanatatii 42.02.41 620.000 164.004 164.004 

Finantarea programelor nationale de dezvoltare 

locala 42.02.65 1.622.000 785.164 785.167 

Subventii de la alte administratii  43.02 20.000 1.227.911 937.634 

Subventii primite de la consiliile judetene pentru 

ajutoare in situatii de extrema dificultate 43.02.08 20.000 20.000 20.000 

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru 

sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 43.02.31 0 1.207.911 9117.634 

Sume primite de la UE in contul platilor 

efectuate si prefinantari aferente cadrului 

financiar 48.02.04 0 2.047.783 570.234 

Sume primite în contul platilor efectate în anii 

anteriori 48.02.04.01 0 2.047.783 570.234 

           



 
b) Cheltuieli bugetul local   
 

lei     

Denumire indicatori 
Cod 

indicator 

Credite de 

angajament 

Credite bugetare an 

 

Plăţi 

efectuate 
initial definitiv 

A B 1 2 3 4 

TOTAL CHELTUIELI    49.02 13.097.500 21.424.000 25.970.000 10.833.148 

Autoritati publice si actiuni externe    51.02 645.000 4.099.000 3.905.500 2.501.361 

      -chelt auto. Executive și 

legislative 51.02.10 0 2.231.000 2.231.000 1.831.526 

       -chelt auto. Executive 51.02.20 0 1.029.500 528.909 528.909 

        -cheltuieli de capital 51.02.70 645.000 618.000 645.000 149.286 

Alte servicii publice generale 54.02 5.000 862.000 212.000 158.762 

       -fond rezervă bugetară la 

dispoziția autorităților locale 54.02.05 0 650.000 0 0 

      -chelt publice comunitare de 

evidența a persoanelor 54.02.10 0 197.000 197.000 154.241 

      -chelt .alte servicii generale 54.02.20 0 10.000 10.000 82 

      -cheltuieli capital 54.02.70 5.000 5.000 5.000 4.439 

Ordine publica si siguranta 

nationala  61.02 26.000 488.000 496.000 345.575 

-protecție civilă și protecția contra 

incendiilor 61.02.10 0 395.000 395.000 319.176 

-alte chelt. În domeniul ordinii 

publice și siguranței naționale 61.02.20 0 67.000 75.000 4.710 

- cheltuieli capital 61.02.70 0 26.000 26.000 21.689 

Invatamant  65.02 2.521.000 4.048.000 4.246.000 2.373.212 

       -chelt bunuri si servicii 65.02.20 0 1.338.000 1.396.000 966.728 

       -Asistenta sociala 65.02.57 0 210.000 144.000 136.847 

       -Alte cheltuieli 65.02.59 

 

185.000 185.000 184.947 

       -cheltuieli de capital 65.02.70 2.521.000 2.315.000 2.521.000 1.087.234 

Sanatate 66.02 75.000 690.000 695.000 164.935 

-alte chelt. În domeniul sănătății 66.02.10 0 50.000 50.000 0 

-bunuri și servicii 66.02.20 0 570.000 570.000 164.004 

Cultura, recreere si religie  67.02 374.000 721.000 965.000 463.173 

      -chelt bunuri si servicii 67.02.20 0 276.000 306.000 153.676 

       -Alte cheltuieli 67.02.59 0 285.000 285.000 259.964 

       -cheltuieli de capital 67.02.70 374.000 160.000 374.000 49.533 

Asigurari si asistenta sociala  68.02 

 

2.220.000 2.911.000 2.240.917 

      -chelt personal 68.02.10 

 

908.000 881.000 724.049 

      -chelt bunuri si servicii 68.02.20 

 

18.000 22.000 4.212 

       -Asistenta sociala 68.02.57 

 

1.294.000 2.008.000 1.512.656 

Locuinte, servicii si dezvoltare 

publica  70.02 1.732.000 3.676.000 4.340.000 1645.700 



      -chelt personal 70.02.10 

 

340.000 340.000 284.423 

      -chelt bunuri si servicii 70.02.20 

 

1.087.000 1.201.000 482.349 

      -transferuri interne  70.02.55 

 

50.000 50.000 0 

       -cheltuieli de capital 70.02.70 1.710.000 1.020.000 1.710.000 434.133 

Protectia mediului    74.02 22.000 1.179.000 1.039.000 444.795 

       -chelt personal 74.02.10 

 

215.000 140.000 122.243 

       -chelt bunuri si servicii 74.02.20 

 

942.000 577.000 200.552 

       -transferuri către instituții 

publice 74.02.51 

 

300.000 300.000 100.000 

       -Cheltuieli de capital 74.02.70 22.000 22.000 22.000 22.000 

Transporturi  - Drumuri si poduri 84.02 7.719.500 4.620.000 8.199.500 939.525 

       -chelt bunuri si servicii 84.02.20 

 

630.000 480.000 88.602 

       -cheltuieli de capital 84.02.70 7.719.500 3.990.000 7.719.500 851.357 

 

 
B. CONTUL DE EXECUTIE AL UNITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 
DIN BUGETUL LOCAL 
 

- venituri (încasări realizate)        392.442 lei ; 
- cheltuieli (plăți efectuate)           231.041 lei ; 
- excedent                                       161.401 lei. 

          lei  

 

 

COD 

 

Indicatori 

Credite 

bugetare  

inițiale 

Credite 

bugetare 

definitive 

Angajament

e bugetare 

Angajament

e legale 

Plăți 

efectuate 

Angajament

e legale de 

plătit 

Cheltuieli 

efective 

50.10 
Cheltuieli 

 
93.000 628.000 295.025 231.041 

231.04

1 
0 249.205 

 

În structura clasificaţiei bugetare, contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate 
din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local al comunei Ivesti, pe anul 2021, se prezintă astfel: 

 
 

a)  Venituri institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local 
                                                               lei  

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi bugetare 

Încasări 

realizate 

Anul 

2021 

An 

2021 

Drepturi 

Constatate 

A B 1 2 3 

 
TOTAL VENITURI  00.01 617.000 456.669 392.442 

 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  00.13 97.000 99.948 64.703 

 

COD 

 

Indicator 

Prevederi 

bugetare 

inițiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Total drepturi 

constatate 
 

Încasări 

realizate 

 

Stingeri 

pe alte 

căi 

 

Drepturi 

constatate 

de încasat 
An 

precedent 
An curent 

01.10 

 
Venituri  82.000 617.000 35.245 421.424 392.442 0 64.227 



 

Venituri din proprietate   30.10 31.000 69.890 49.970 

 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 43.000 47.912 30.714 

 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 

catre institutiile publice 30.10.05.30 43.000 47.912 30.714 

 

Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 34.000 52.812 49.200 

 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI 

SERVICII  00.14 252.000 233.967 193.272 

 

Venituri din prestari de servicii si alte  33.10 252.000 233.967 193.272 

 

Taxe si alte venituri in invatamnt 33.10.05 17.000 20.800 20.800 

   

   

 

Venituri din prestări servicii 33.10.08 235.000 213.167 172.472 

 
 
b) Cheltuieli instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local  

                                                                                                                                              lei 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

Plăţi 

efectuate 
An 

2021 

Credite 

bugetare 

Definitive 

A B 1 2 3 

TOTAL CHELTUIELI  49.10 93.000 628.000 231.041 

Invatamant  65.10 28.000 28.000 5.546 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica  70.10 31.000 31.000 28.048 

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.10  535.000 197.166 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si 

vanatoare  83.10 34.000 34.000 281 

 
   
 
 
 
 

P R I M A R, 
Gheoca Maricel 

 
 
 

 

 

 

 
 


