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LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL
COMUNEI SALCIA, JUDEŢULUI PRAHOVA
PE ANUL 2011
I. BUGETUL PROPRIU AL COMUNEI PE ANUL 2011
Potrivit Legii nr. 273/2006 - Legea finanţelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, începând cu acest an bugetul consolidat va fi structurat după cum
urmează:
a) Secţiunea de funcţionare care reprezintă partea de bază obligatorie a bugetului şi
care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea
competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective.
b) Secţiunea de dezvoltare care reprezintă partea complementară a bugetului şi care
cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la
nivel local.
Pe aceste coordonate, bugetul propriu al comunei pe anul 2011 la venituri totale în
sumă de 1.100,34 mii lei, iar la cheltuieli totale în sumă de 1.180,43 mii lei, cuprinde:
- la secţiunea de funcţionare venituri în sumă de 940.34 mii lei şi cheltuieli în sumă
de 952.73 mii lei;
- la secţiunea de dezvoltare venituri în sumă de 160.00 mii lei si cheltuieli în sumă
de 277,70 mii lei.

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE SUNT:
1. Venituri proprii, total din care:

82,34 mii lel

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţului, repartizate prin Legea nr. 286/2010 – Legea bugetului
de stat pe anul 2011, în sumă de 250,00 mii lei, din care:
- 90,00 mii lei pentru susţinerea drepturilor asistenţilor personali cu handicap grav
sau a indemnizatiilor lunare;
- 369,00 mii lei pentru finanţarea, cheltuielilor aferente salariilor si plăţii
contribuţiilor pentru personalul invăţământului preuniversitar de stat;

- 11,00 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor conform art. 5 alin (4) din Legea nr.
286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011.
3. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale repartizate prin Decizia nr. 30/13.01.2011 a Directorului executiv al
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Prahova, astfel:
- 27% din cota de 21% din sumele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale în sumă de 228,00 mii lei;
- 27% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale în sumă de 90,00 mii lei.
5. Subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 36,00 mii lei, astfel:
a) Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne
(cod 42.02.34)
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE
Partea a – I – a SERVICII PUBLICE GENERALE
1. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE – se propune alocarea sumei de
306,74 mii lei, astfel:
-

la poziţia „cheltuieli de personal” - 175,29 mii lei, (potrivit statului de funcţii şi avânduse în vedere prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice);

-

la poziţia „bunuri şi servicii” - 75,44 mii lei, pentru cheltuielile de funcţionare ale
instituţiei, reparaţii curente, service la echipamente informatice şi birotică, deplasări,
şi altele;

-

la pozitia „alte cheltuieli” - 56,01 mii lei.

2. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – se propune alocarea sumei totale de
2.336,40 mii lei, astfel:
a) Fond de rezervă – se propune constituirea acestui fond în sumă de 22,00 mii lei,
conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 – privind finanţele publice locale.
Partea a – II – a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
1. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ – se propune alocarea sumei totale de
29,99 mii lei, astfel:
- cheltuieli de personal

18,72 mii lei;

- alte cheltuieli

6,28 mii lei;

- bunuri şi servicii

4,99 mii lei.

Partea a – III – a CHELTUIELI SOCIAL – CULTURALE

1. ÎNVĂŢĂMÂNT - se propune alocarea sumei de 408,00 mii lei, pentru asigurarea
secţiunii de funcţionare a instituţiilor de învăţământ astfel:
¾ la poziţia „cheltuieli de personal”

369,00 mii lei;

¾ la poziţia „bunuri şi servicii”

39,00 mii lei;

2. CULTURĂ ŞI RELIGIE – propunem alocarea sumei totale de 33,00 mii lei, astfel:
- cheltuieli de personal
- alte cheltuieli
- bunuri şi servicii

13,69 mii lei;
4,81 mii lei;
14,50 mii lei.

3. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
În cadrul acestui capitol bugetar propunem alocarea sumei totale de 137,00 mii lei, după
cum urmează:
- la poziţia „cheltuieli de personal”

81,30 mii lei;

- la pozitia „ ch. Cu as. Sociala(57.02) 55,70 mii lei.

Partea a – IV a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ – se propune alocarea sumei de
16,00 mii lei la poziţia „bunuri şi servicii”, pentru finanţarea cheltuielilor cu iluminatul public.

A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE în sumă de 160,00 mii lei sunt următoarele:
1.Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 160,00 mii
lei.
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE în sumă de 227,70 mii lei, în structura
clasificaţiei bugetare, se prezintă după cum urmează:
CAP. 51.02. – „Autorităţi publice şi acţiuni externe” – 77,20 mii lei, astfel:
•

La poziţia – „Cheltuieli de capital” – 77,20 mii lei, astfel:

1. Lucrări de investiţii
o

– 77,20 mii lei :

Lucrări în continuare

– 77,20 mii lei:

- "Reactualizare PUG"

– 77,20 mii lei;

CAP. 67.02. – “Cultură” – se propune alocarea sumei de 80,80 mii lei pentru;
●

Cheltuieli de capital

– 80,80 mii lei

Alte cheltuieli – 80,80 mii lei :
- "Modernizare interior Camin Cultural Salcia"

– 80,80 mii lei ;

CAP. 84.02. – “Transporturi“ – se propune alocarea sumei de 69,70 mii lei:
●

Cheltuieli de capital

– 69,70 mii lei

Alte cheltuieli – 69,70 mii lei :
- " Reabilitare prin balastare drum local calamitat- Valea Cainelui”

– 69,70 mii lei ;

Faţă de cele prezentate, vă supun aprobării prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
DAN BOSTINA
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I. BUGETUL PROPRIU AL COMUNEI PE ANUL 2011
Potrivit Legii nr. 273/2006 - Legea finanţelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, începând cu acest an bugetul consolidat va fi structurat după cum
urmează:
a) Secţiunea de funcţionare care reprezintă partea de bază obligatorie a bugetului şi
care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea
competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective.
b) Secţiunea de dezvoltare care reprezintă partea complementară a bugetului şi care
cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la
nivel local.
Pe aceste coordonate, bugetul propriu al comunei pe anul 2011 la venituri totale în sumă de
1.100,34 mii lei, iar la cheltuieli totale în sumă de 1.180,43 mii lei, cuprinde:
- la secţiunea de funcţionare venituri în sumă de 940.34 mii lei şi cheltuieli în sumă
de 952.73 mii lei;
- la secţiunea de dezvoltare venituri în sumă de 160.00 mii lei si cheltuieli în sumă
de 277,70 mii lei.

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE SUNT:
1. Venituri proprii, total din care:

82,34 mii lel

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţului, repartizate prin Legea nr. 286/2010 – Legea bugetului
de stat pe anul 2011, în sumă de 250,00 mii lei, din care:
- 90,00 mii lei pentru susţinerea drepturilor asistenţilor personali cu handicap grav
sau a indemnizatiilor lunare;

- 369,00 mii lei pentru finanţarea, cheltuielilor aferente salariilor si plăţii
contribuţiilor pentru personalul invăţământului preuniversitar de stat;
- 11,00 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor conform art. 5 alin (4) din Legea nr.
286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011.
3. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale repartizate prin Decizia nr. 30/13.01.2011 a Directorului executiv al
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Prahova, astfel:
- 27% din cota de 21% din sumele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale în sumă de 228,00 mii lei;
- 27% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale în sumă de 90,00 mii lei.
5. Subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 36,00 mii lei, astfel:
a) Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne
(cod 42.02.34)
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE
Partea a – I – a SERVICII PUBLICE GENERALE
3. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE – se propune alocarea sumei de
306,74 mii lei, astfel:
-

la poziţia „cheltuieli de personal” - 175,29 mii lei, (potrivit statului de funcţii şi avânduse în vedere prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice);

-

la poziţia „bunuri şi servicii” - 75,44 mii lei, pentru cheltuielile de funcţionare ale
instituţiei, reparaţii curente, service la echipamente informatice şi birotică, deplasări,
şi altele;

-

la pozitia „alte cheltuieli” - 56,01 mii lei.

4. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – se propune alocarea sumei totale de
2.336,40 mii lei, astfel:
b) Fond de rezervă – se propune constituirea acestui fond în sumă de 22,00 mii lei,
conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 – privind finanţele publice locale.
Partea a – II – a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
1. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ – se propune alocarea sumei totale de
29,99 mii lei, astfel:
- cheltuieli de personal

18,72 mii lei;

- alte cheltuieli

6,28 mii lei;

- bunuri şi servicii

4,99 mii lei.

Partea a – III – a CHELTUIELI SOCIAL – CULTURALE
4. ÎNVĂŢĂMÂNT - se propune alocarea sumei de 408,00 mii lei, pentru asigurarea
secţiunii de funcţionare a instituţiilor de învăţământ astfel:
¾ la poziţia „cheltuieli de personal”

369,00 mii lei;

¾ la poziţia „bunuri şi servicii”

39,00 mii lei;

5. CULTURĂ ŞI RELIGIE – propunem alocarea sumei totale de 33,00 mii lei, astfel:
- cheltuieli de personal
- alte cheltuieli
- bunuri şi servicii

13,69 mii lei;
4,81 mii lei;
14,50 mii lei.

6. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
În cadrul acestui capitol bugetar propunem alocarea sumei totale de 137,00 mii lei, după
cum urmează:
- la poziţia „cheltuieli de personal”

81,30 mii lei;

- la pozitia „ ch. Cu as. Sociala(57.02) 55,70 mii lei.

Partea a – IV a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ – se propune alocarea sumei de
16,00 mii lei la poziţia „bunuri şi servicii”, pentru finanţarea cheltuielilor cu iluminatul public.

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE în sumă de 160,00 mii lei sunt următoarele:
1.Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 160,00 mii
lei.
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE în sumă de 227,70 mii lei, în structura
clasificaţiei bugetare, se prezintă după cum urmează:
CAP. 51.02. – „Autorităţi publice şi acţiuni externe” – 77,20 mii lei, astfel:
•

La poziţia – „Cheltuieli de capital” – 77,20 mii lei, astfel:

1. Lucrări de investiţii
o

– 77,20 mii lei :

Lucrări în continuare

– 77,20 mii lei:

- "Reactualizare PUG"

– 77,20 mii lei;

CAP. 67.02. – “Cultură” – se propune alocarea sumei de 80,80 mii lei pentru;
●

Cheltuieli de capital

– 80,80 mii lei

Alte cheltuieli – 80,80 mii lei :
- "Modernizare interior Camin Cultural Salcia"

– 80,80 mii lei ;

CAP. 84.02. – “Transporturi“ – se propune alocarea sumei de 69,70 mii lei:
●

Cheltuieli de capital

– 69,70 mii lei

Alte cheltuieli – 69,70 mii lei :
- " Reabilitare prin balastare drum local calamitat- Valea Cainelui”

– 69,70 mii lei ;

Contabil,
Mariana Ariciu

