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RAPORT DE SPECIALITATE

privind qprobarea bugetului local de venituri;i chettuieli pentru anal 2020

Avdnd

in vedere referatul de aprobare al primarului

Comunei Colofenii din Fala Ei in
conformitate cu prevederile legii 27|32006 privind finantele publice gi locale
cu modific6rile gi
completdrile ulterioare Art. 39 t6l Proiectele de buget previzute la art. 1
ajin- {_?J se aprobi de
autoritSlile deliberative in termen de maximum 45 de zile de la data publicirii
legii bugetului de stat in
Monitorul oficial al Romdniei, Partea l, consider cd proiectul de hotdrare
a fost elaborat in
conformitate cu prevederile legale, propun aprobarea bugetului local de venituri gi
cheltuieli pentru
anul2020 dupd cum urmeazd:

-

La partea de venituri cu sum, totali de 9.g02 mii tei din care:
a) conform adresei DGFP Dolj nr.CRR TRZ 2546/06.02.2020, ne sunt repartizate sumele
dupd cum urmeazi:

1. Capitolul din clasifica[ia bugetard 11.02.02 Sume defalcate din TVA pt finantarea
chelt
descentralizate cu suma de 241 mii lei din care: 76 mii lei
- cheltuieli materiale
inv6!6mdnt (Legea nt.l/2011, afi.104, alin.2. lit.b,d), I mii lei drepturi stabilite
de Legea
nt.24812015 privind stimularea participdrii in invdldm6ntul preqcolar a copiilor provenind
din familii defavorizate,25 rnii lei - finanlarea ajutorului pt incdlzirea locuinfei cu lemne,
cdrbuni qi combustibili petrolieri, 3 mii lei drepturile copiilor cu cerinfe educafionale
special integra{i in invdldmdntul de masd, 12l mii lei - finanlarea drepturilor
asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap, 15 mii lei alte cheltuieli prevdzute
de lege-servicii
-

publice comunitare de evidenld a persoanelor ;
2. Capitolul din clasificalia bqgetard, 11.02,05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri cu
suma de 29 mii lei;
3. Capitolul din clasif bugetarar 11.02.06 Sume defalcate din TVA pt echilibrare cu suma de
982 mii lei;
4. Capitolul din clasif bugetard 04.02.04 Cote defalcate din imp pe venit pt echilibrare cu
suma de 456 mii lei:

5" capitolul din clasif bugetara 04-02.01cote defalcate
din impozitul pe venit cu suma de
261 mii lei.
6. capitolul din clasif bugetard 42.02.34
Subvenfii pentru acordarea ajutorului pentru
incdlzirea locuin{ei cu lemrLe in sumd de 30 mii lei.
7. capitolul din clasif bugetiard 42.02.41
subvenlii de la bugetul de stat pentru finantarea
sanatafii in sumd de 65 mii lei.
8' capitolul din clasif bugetarrd 48,02.02.01 Sume primite ?n contul plalilor
efectuate in anul
curent in sumd de 5'350 mii lei reprezentdnd sumele
ce urmeazd a se incasa ca urmare a
proiectului in continuare comunitaria Interven{ie person
alizatFt pentru reducerea
marginalizdriiin Comuna Co{ofenii din Fatd.
9. capitolul din clasif bugetarrd 4g.02.02.02 Sume primite in contul
plalilor efectuate in anii
anteriori in sumd de 300 mii lei reprezentand sumele
ce urrneazd a se incasa ca urmare a
proiectului in continuare comunitaria Interventie personalizatd
pentru reducerea
marginalizdriiin Comuna Colofenii din Fa!d.
i0'capitolul din clasif bugetard 42.02.69 Subvenfii de la bugetul
de stat cdtre bugetele locale
necesare suslinerii deruldriii proiectelor finan{ate
din fonduri externe nerambursabile
postaderare aferente perioadei de programare
2014-2020 in sumd de 50 mii lei
reprezentand sumele ce utmeazd, a se incasa ca urmare
a proiectului in continuare
Comunitaria Intervenlie personalizatd pentru reducerea marginalizdrii
in Comuna

Colofenii din Fafa.
l l"capitolul din clasif bugetar:d 43.02.31Sume alocate
din bugetul AFIR pentru sustinerea
proiectelor din PNDR 201'I-2020 cu sum a d,e 246
mii lei reprezent6nd sume aferente
proiectului in continuare infiinlare retea de apa
uzatd,;i stafie de epurare in comuna
Co{ofenii din Fa!a. Judelul Dolj.
12'capitolul din clasif bugetard 48.02.04.01 Sume primite
in contul plafilor efectuate in anul
curent cu suma de l'236 nlii lei reprezentdnd sume
aferente proiectului in continuare
infiinpre refea de apd uzatit qi stalie de epurare in Comuna
Cotofenii din Fatd, Judelul
Dolj.
b) Venituri proprii cu suma de lj6l mii lei.
La partea de cheltuieli cu suma totali de 10.361mii lei
din care:
La capitolul 51020103 Autoritdli executive cu suma totald
1.550 mii lei din care:
1) cheltuieli de personal in sumd totald de 1.200
mii lei
2) cheltuieli materiale in surnd total[ de 350 mii lei
- reprezentand cheltuieli cu fumituri
de birou, materiale pentru curdJenie, incdlzit, iluminat qi forf6
motricd, chelt cu
consumul de apa, carburan{i pentru microbuz, pogtd, telecomunicafii,
prestdri servicii,
asigurdri, bunuri gi servicii pentru intre{inere gi func{ionare,
repara{ii, obiecte de
inventar, deplasdri, preg6tire profesionald.

La capitolul 540210 se,rvicii pubrice comunitare de evidenld
a persoqnelor
de 43 mii lei - cheltuieli cuL bunuri qi servicii, din care 15 mii lei TVA pentru cu suma
finantarea
cheltui elilor de scen tr alizate
La capitolul 6102 Protectie civitd qi protecliu contra
incendiilor cu suma de 20 mii lei
- cheltuieli bunuri Ei servicii ;
La capitolul 6502 Invatqmant cusuma totald de 611 mii
lei din care:
Cheltuieli de personal cu suma de 20 mii lei
cheltuieli materiale cu suma de 101 mii lei din care 76
mii lei sume din TVA pentru
fi nantarea cheltuielilor de scen tr alizate
;
Cheltuieli asistenld sociald cu suma de 4 mii lei
cheltuieli de capital cu suma de 486 mii lei, din care suma
de 252 mii lei reprezentand
sumele incasate ca urrnare a prrciectului in continuare
Comuni taria - Interventie persona lizatFt
pentru reducerea marginalizdrii in comuna co{ofenii
din Fa{a in anul 2019, regdsite in
excedentul bugetului local gi se repartizeazd. cu aceea$i destinafie.
La capitolul 660208 sen'icii de s5ndtate publici - suma
de 65 mii lei - cheltuieli de

personal.

La capitolul 67020503 intretinere gridini publice, parcuri, zone
verzi,

baze
sportive gi de agrement - sunla de 46 mii lei pentru continuarea
investi{iei - Baza sportivd
multifunclionald.
La capitolul 69020502 Asistenta sociala in caz de invatiditate
cu suma de 257 mii lei
reprezentdnd indemniza\ii persoane cu handicap (120
mii lei - din care 60 mii lei sume din
TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate) gi asistenli personali
(137 mii lei - din
care 61 mii lei sume din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate).
La capitolul 68021501 Aia16r social suma de 55 mii lei
-incdlzire beneficiari ajutor
social, incdlzirea locuinlei cu L3mne, cdrbuni qi combustibili
petrolieri din care suma d,e 25
mii lei reprezentand sume defal;ate din TVA pentru finanlarea
cheltuielilor descen tralizate.
La capitolul 700206 lluminat pubtic Ei electriJicdri rurale cu
suma de 51 mii lei
reprezentAnd iluminat public, reparafii curente.
La capitolul 700202 Alinrrentare cu gaze naturale in localitl{i
cu suma de 5 mii lei
pentru investifia in continuare infiintare distribufie gaze
naturale in satele Cotofenii din Fata
qi Beharca-Comuna Colofenii din Fa!a, judeful Dolj.
La capitolul 700250 Atte servicii in domeniite locuinlelor, serviciilor
;i dezvottdrii
comunale cu suma totald de 7.302 mii lei repartizata astfel:
- titlul 5g.02 proiecte cu
finanlare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 - suma
de 5'759 mii lei (proiect in continuare - Comunitaria Intervenfie
persona lizatFt pentru
reducerea marginalizdtii in comuna cofofenii din Fafd,
din care 26g mii lei suma din
excedentul bugetului local), din care suma de 50 mii lei cofinantare,
- 5g.04 programe din
Fondul European Agricol de De:zvoltare Rurald - investilie in continuare
- infiinlar:e relea de
apd'uzatd, qi stafie de epurare in Comuna Cofofenii din
Fala cu suma de 1.493 mii lei. din care

suma de 11

mii lei necheltuitd in anul 2019 se regiseqte in excedentul bugetului local gi se

repartizeazd cu aceeagi destinalie

.

in cadrul subcapitolului 84020301 Drumuri Ei poduri in sumd totald de 356 mii lei din
care: l) 34 mii lei - cheltuieli cu bunuri qi servicii - lucr[ri de rep;rafii qi de intrelinere din
care 29 mii lei reprezintd sume alocate din TVA, deszdpezire ffimiilei),2) cheltuieli de
capital - cu suma de 299 mii lei pentru investifia in continuare\#@fidzi in Comuna
Colofenii din Fald.
Avdnd in vedere cele precizate propun spre aprobarea Consiliului Local al Primdriei
Colofenii din Fatd.
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