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CONSILIUL LOCAL
LEGISLATURA 2016 - 2020

-PROIECTH O T Ă R Â R E A N R. …….
cu privire la: aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de
investiții al comunei Titeşti pe anul 2019
Consiliul Local al Comunei Titeşti, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţă
ordinară în data de …..04.2019, la care participă un număr de … consilieri din
totalul de 8 consilieri aleşi în funcţie;
Văzând că prin Hotarârea Consiliului Local al comunei Titeşti nr.16 din
28.02.2019 domnul consilier Călinoiu Mihail a fost ales preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea bugetului local pe anul 2019, prezentată de domnul
primar Daneş Cătălin Nicuşor, înregistrată la nr.994 din 05.04.2019, prin care
propune aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții al
comunei Titești pe anul 2019;
Analizând raportul de specialitate la proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții al comunei
Titești pe anul 2019, întocmit de compartimentul financiar-contabilitate
înregistrat la nr.995 din 05.04.2019;
Anuntul nr. 996/05.04.2019 pentru dezbaterea publica a Proiectului de
hotarare privind aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții
al comunei Titești pe anul 2019;
Ţinând cont de raportul de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de
comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ înregistrat la
nr..... din ...............2019, al comisiei pentru învăţământ, culte, sănătate,
cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement înregistrat la nr.....
din ...............2019 şi al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor înregistrat la
nr..... din ...............2019, prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
Având în vedere raportul de avizare sub aspectul legalităţii, întocmit de
secretarul comunei, înregistrat la nr.998 din 05.04.2019;
În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- art.19 alin.(1), art.39 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 169/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de
bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din
bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza
costului standard per elev/preşcolar;
- art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(2) lit.a şi a art.115 alin.(1) lit.b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de … voturi „pentru”, ... voturi împotrivă
şi … abţineri, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă bugetul local al comunei Titeşti, pe anul 2019, care
înregistrează la partea de venituri suma de 3.339.600 lei, iar la partea de
cheltuieli suma de 3.339.600 lei conform anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă lista obiectivelor de investiții pe anul 2019, conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul împreună cu compartimentul financiar-contabilitate vor
duce la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin urmărirea realizării
veniturilor cât şi a cheltuielilor aşa cum au fost aprobate şi repartizate pe
trimestre.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi transmisă în copie prin grija inspectorului
superior cu delegație din cadrul compartimentului financiar-contabilitate la
Administrația Județeană a Finanţelor Publice Vâlcea şi la Trezoreria Gura
Lotrului, iar prin grija secretarului comunei va fi făcută publică prin afişare și
comunicată Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea în vederea controlului cu
privire la legalitate.
Titeşti la .....04.2019
Avizat pentru legalitate,
Inițiator,
Primar,
Daneș Cătălin Nicușor

Secretar al comunei,
Rouă Petru
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CONSILIUL LOCAL TITEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA

Anexa nr.1 la H.C.L.
nr.... din .....04.2019

STRUCTURA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019:

TOTAL VENITURI:......................................................3.339.600 lei
I. VENITURI PROPRII din impozite şi taxe locale ......... 190.000 lei
din care: - impozit clădiri persoane fizice .............................20.000 lei
- impozit clădiri persoane juridice ........................... 3.700 lei
- impozit teren persoane fizice ................................18.400 lei
- impozit teren persoane juridice................................ 60 lei
- impozit teren extravilan ........................................85.000 lei
- impozit mijloace transport persoane fizice ...........13.000 lei
- impozit mijloace transport persoane juridice ........11.440 lei
- alte impozite şi taxe .............................................. 19.200 lei
- venituri din cocesiuni şi închirieri ...........................1.000 lei
- venituri din amenzi ................................................14.300 lei
- impozit pe venit –transfer propr. imobiliare.............1.000 lei
- taxa judiciară de timbru ...........................................1.600 lei
- alte venituri din proprietate .................................... 1.300 lei
II. Sume defalcate din impozitul pe venit din cota
de 60%...................................................................................146.000 lei
III. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 17,5% ........260.000 lei
IV. Sume din fd. la dispozitia Cons. Jud. din cota
de 7,5% ………………………………………………..........260.000 lei
V.Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate
la nivelul bugelor locale………………………………………43.000 lei
VI. Sume defalcate din TVA pentru echil. bug. Locale.......1.404.000 lei
VII. Subventii de la bugetul de stat pt. inc. Locuinței
cu lemne pentru populație………………………………….
400 lei
VIII. Finantarea Programului National de Dezvoltare
Locala…………………………………………...…………...473.500 lei
IX. Sume primite de la U.E. ……………………………...205.800 lei
X.
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.......................356.900 lei

ESTIMĂRI SUME DEFALCATE DIN TVA ŞI A COTELOR
DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU
ECHILIBRAREA
BUGETELOR
LOCALE
PENTRU
URMĂTORII 3 ANI, RESPECTIV 2020 – 2022:
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Denumirea indicatorului
Sume defalcate din TVA pentru
cheltuieli descentralizate d.c.:

2020
629.000

2021
629.000

- LEI 2022
629.000

- cheltuieli bunuri şi servicii
învăţământ
- tichete sociale pentru grădiniță
- asistenţi personali şi indemnizaţii
persoane cu handicap grav
- ajutor încălzire beneficiari ajutor
social – L.416
- drepturile copiilor cu CES
Sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale
Sume alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
Sume defalcate din impozitul pe venit
din cota de 60%

-

-

-

4.000
609.000

4.000
609.000

4.000
609.000

9.000

9.000

9.000

7.000
243.000

7.000
261.000

7.000
276.000

54.000

56.000

58.000

102.000

107.000

113.000

TOTAL CHELTUIELI...................................................3.396.600 lei
I. 51.02 ADMINISTRAŢIE – TOTAL .............................1.068.300 lei
- cheltuieli de personal ...............................................733.000 lei
- cheltuieli cu bunuri şi servicii ..................................102.500 lei
- program FEADR ......................................................160.800 lei
- cheltuieli de capital .........................................
72.000 lei
III. 61.02 PROTECŢIE CIVILĂ ............................................ 1.000 lei
- cheltuieli cu bunuri şi servicii..................................... 1.000 lei
IV. 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT – TOTAL ................................. 151.300 lei
- cheltuieli de personal (navetă)................................. 15.000 lei
- cheltuieli cu bunuri şi servicii ....................................40.000 lei
- ajutoare sociale (tichete gradiniță ……………........ 4.000 lei
- drepturile copiilor cu CES......................................... 7.000 lei
- cheltuieli de capital …………………………………85.300 lei
V. 67.02 CULTURĂ – TOTAL ...........................................124.200 lei
- cheltuieli de personal...................................................44.700 lei
- cheltuieli bunuri şi servicii..........................................37.500 lei
- susținerea cultelor .......................................................30.000 lei
- cheltuieli de capital ......................................................12.000lei
VI. 68.02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ – TOTAL......................687.600 lei
- cheltuieli de personal ................................................506.200 lei
- indemnizații persoane cu handicap ...........................172.000 lei
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- ajutor înc. locuinţă cu lemne pentru
beneficiarii L.416/2001............................................................. 9.000 lei
- ajut. înc. locuinţă cu lemne pt. populaţie....................... 400 lei
VII. 70.02 ILUMINAT PUBLIC ȘI ALIMENTARE CU APĂ TOTAL
d.c.:..................................................................................................143.100 lei
- cheltuieli cu bunuri şi servicii il. public...................... 20.000 lei
- cheltuieli cu bunri și servicii alim. cu apă ...................10.400 lei
- transferuri din bugetul local către asoc. de
dezv. intercomunitară (ADI Apa Vâlcea și ADI Salubrizare)...4.700 lei
- program FEADR ........................................................8.000 lei
- - cheltuieli de capital alimentare cu apă .................100.000 lei
VIII. 84.02. DRUMURI ŞI PODURI .................................1.164.100 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii ................................... 16.000 lei
- cheltuieli de capital .................................................1.148.100 lei

Titeşti la ....04.2019
Avizat pentru legalitate,
Inițiator,
Primar,
Daneș Cătălin Nicușor

Secretar al comunei,
Rouă Petru

Nr.ex.6
Red/Dact.P.R.
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COMUNA TITEȘTI
Localitatea Titești, str. Principală, nr.44
Județul Vâlcea, cod poștal 247492
Telefon: 0250756900, Fax: 0250756903E-mail:
titesti@vl.e-adm.ro Web site: www.titesti.ro

Nr.996
Data 05.04.2019

ANUNȚ
Aducem la cunostința publicului
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții al
comunei Titeşti pe anul 2019
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați PRIMĂRIA COMUNEI
TITEȘTI – Biroul de Relații cu Publicul.
În termen de 18 zile calendaristice de la afișare (începând cu data de
05.04.2019), cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare
de recomandare, pe adresa Primăria Comunei Titești, sat Titești, județul Vâlcea,
cod poștal 247492.
Prezentul proiect de buget poate suporta modificări funcție de propunerile
primite și de evoluția situației economice la nivel național.
Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise și în
zilele de luni, marti, miercuri și vineri între orele 8.00-16.00, la telefonul direct
0250756900 sau pe email primtitesti@yahoo.ro.

Redactat
Secretar al comunei
Rouă Petru
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COMUNA TITEȘTI
Localitatea Titești, str. Principală, nr.44
Județul Vâlcea, cod poștal 247492
Telefon: 0250756900, Fax: 0250756903
E-mail: titesti@vl.e-adm.ro Web site:
www.titesti.ro

Nr.994
Data 05.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local al comunei
Titesti pe anul 2018
Avand in vedere necesitatea eficientizarii institutiei publice locale si a
imbunatatirii actului managerial in conditiile reducerii cheltuielilor bugetare locale,
este necesara o intarire a disciplinei financiare, astfel incat sa se reduca deficitele
dintre veniturile si angajamentele legale de cheltuieli publice locale.
Pentru anul 2019 beneficiem de urmatoarele sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente :
- sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 60% = 146 mii lei;
-Sume din cote imp. pe venit pt. echilb. bug. locale din cota de 17,5% =
260 mii lei;
-Venituri proprii = 190 mii lei;
- Sume din fondul la dispoziția consiliului județean din cota de 7,5% = 260
mii lei;
- sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate la nivelul
bugetelor locale =43 mii lei;
-Sume defalcate din T.V.A.pt.echilib. bug. locale = 1.404 mii lei;
In acest an vom tine cont de necesarul de cheltuieli de functionare:
(cheltuieli de personal, bunuri si servicii, subventii pentru cultura, asistenta sociala,
transferuri curente intre unitatile administrative publice) si cheltuielile sectiunii de
dezvoltare. La cheltuielile de personal am prevazut sumele legale incadrarii in
numar maxim de posturi pana la sfarsitul anului.
Incasarea impozitelor, taxelor si alte venituri ale bugetului local pe anul
2019 se efectueaza in conformitate cu prevederile din actele normative care au ca
obiect de reglementare aceste surse financiare.
Cheltuielile prevazute in bugetul propriu pe anul 2019 in suma totala
33.396,6 mii lei reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite, iar modificarea lor
se face in conditiile legii. Angajarea si efectuarea de cheltuieli se face numai cu
respectarea prevederilor legale in cadrul limitelor aprobate.
Cheltuielile bugetului propriu pe anul 2019 se repartizeaza astfel:
Cheltuielile pentru autoritatea publica locala se stabilesc in suma de
1.068,3 mii lei, din care cheltuieli de personal 733 mii lei, cheltuieli materiale 102,5
mii lei; - Cheltuielile pentru situatii de urgenta se stabilesc la cheltuieli materiale in
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suma de 1 mii lei. Cheltuielile pentru invatamant se stabilesc in suma de 151,3 mii
lei din care cheltuieli de personal (navetă) 15 mii lei, cheltuieli materiale 40 mii lei,
burse scolare (tichete sociale pentru grădiniță) 4 mii lei, cheltuieli de capital 85,3
mii lei. - Cheltuielile pentru sanatate se stabilesc la suma de 0_mii lei. - Cheltuielile
pentru cultura,recreere si religie se stabilesc in suma de 124,2 mii lei din care
cheltuieli de personal in suma de 44,7 mii lei, cheltuieli materiale 37,5 mii lei,
cheltuieli pentru susținerea cultelor 30 mii lei, cheltuieli de capital 12 mii lei. Cheltuielile pentru asistenta sociala se stabilesc in suma de 687,6 mii lei din care
drepturi de personal 506,2 mii lei, indemnizatii persoane cu handicap 172 mii lei,
ajutoare incalzire beneficiari ajutoare sociale 9 mii lei, ajutor incalzire cu lemne
pentru populatie 0,4 mii lei, -Cheltuielile pentru iluminat public si alimentare cu apa
se stabilesc la 143,1 mii lei din care cheltuieli cu bunuri si servicii 20 mii lei,
transferuri din bugetul local catre asoc. de dezvoltare intercomunitara (ADI Apa
Valcea si ADI Salubrizare) 4,7 mii lei, Cheltuieli pentru drumuri si poduri 1.164,1
mii lei din care cheltuieli cu bunuri si servicii 16 mii lei, cheltuieli de capital 1.148,1
mii lei.
Excedentul aferent anului 2018 va fi folosit la sectiunea dezvoltare, dupa
aprobarea acestuia prin hotarare de consiliu si rectificarea bugetului.

Primar,
Danes Catalin Nicusor
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