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Referat de aprobare a proiectului de hotarare 

privind adoptarea bugetului local pe anul 2021 

 

Primarul comunei Nuci, judetul Ilfov; 

          Analizand raportul serviciului contabilitate, in conformitate cu Legea 

bugetului de stat nr.15/2021 si de decizia nr. 12041514/30.03.2021, 

8796/01.04.2021 si 12040654/16.03.2021, emise de DGRFP Bucuresti 

reprezentand surse de finantare din sume defalcate din TVA, trimestrializarea 

sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit, si adresa nr. 6111/21.04.2021 de 

la Consiliul Judetean Ilfov, luand in consideratie veniturile proprii, bugetul local al 

Comunei Nuci este in suma de 7.431.210 lei, repartizata pentru sectiunea de 

functionare suma de 7.241.210 lei si sectiunea de dezvoltare 190.000 lei. 

           Sumele alocate in conformitate cu documentele mai sus mentionate sunt in 

suma totala de 7.431.210 lei si se compune pe surse astfel: 

              Venituri proprii: 657.447 lei 

              Surse defalcate si cote TVA 11.02.02: 1.653.080 lei 

             Cote din impozitul pe venit 04.02.01: 415.000 lei 

             Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 04.02.04: 

2.585.000 lei 

             Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ 04.02.05: 1.400.000 lei 

             Transfer Directia de sanatate: 16.361 lei 

             Transfer ajutor de incalzire: 4.322 lei 



              Excedent anul 2020 deblocat pe sectiunea de functionare: 700.000 lei 

Repartizarea cheltuielilor pe capitole: 

       51.01.03. – Administratie publica  

                     – Titlul 10 ,, Cheltuieli de personal: 1.306.600 lei 

                     -Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 2.731.000 lei 

                     - Titlul 55 ,,Alte transferuri”: 90.000 lei 

                     - Titlul 71 ,,Active nefinanciare”: 100.000 

 

Total capitol 51.01.03: 4.227.600 lei 

       

      61.03.04. – Gardieni publici – Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 181.000 lei 

Total capitol 61.03.04: 181.000 lei 

 

      65 - Invatamant  

                    - Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 232.500 lei 

                    - Titlul 57,,Tichete cresa si tichete sociale pentru gradinita”: 10.000 lei 

              - Titlul 57 ,,Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale”: 7.000 lei 

              - Titlul 59 ,,Burse”: 65.000 lei  

Total capitol 65: 314.500 lei 

 

      66.50.50. – Institutii sanitare  

                        – Titlul 10 ,, Cheltuieli de personal”: 17.610 lei      

                          -Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 70.000 lei 



Total capitol 66.50.50: 87.610 lei 

 

67.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, baze sportive, zone verzi 

                               -Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 32.000 lei                                                                                     

Total capitol 67.05.03: 32.000 lei 

 

       68.05.02. – Asigurari si asistenta sociala  

                               - Titlul 10 ,, Cheltuieli de personal”: 976.500 lei 

                               - Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 1.000 lei 

                               - Titlul 57 ,, Asistenta sociala”: 550.000 lei 

Total capitol 68.05.02: 1.527.500 lei 

 

       70.06. – Iluminat public si electrificari rurale 

                                 - Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 700.000 lei 

 

       84.03.02. - Drumuri si poduri 

                                 – Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 361.000 lei                                                                                                       

Total capitol 84.03.02: 361.000 lei 

              Faţã de cele menţionate rog a aproba proiectul de hotãrâre în forma 

prezentatã. 
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