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                                        RAPORT DE SPECIALITATE 
 LA PROIECTUL DE HOTARIRE PRIVIND APROBAREA BUGETUL UI 

LOCAL INITIAL AL COMUNEI TITESTI PE ANUL 2019 
               SI APROBAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII 
                                     
 
 
                    Pentru anul 2019 propunem spre aprobare un buget local initial in 
suma de 3316600 lei la venituri si 3316600 lei la cheltuieli. 
                     Categoriile de venituri si cheltuieli sunt cele prevazute in Legea 
bugetului de stat pe anul 2019, numarul 50/2019. 
               Tinind seama de legislatia in vigoare si de baza de date de care 
dispunem, avind in vedere Hotararea Consiliului Local al Comunei Titesti privind 
aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019  precum si adresa nr. 
5468/18-03-2019 a A.J.F.P. Valcea prin care ni se trimite nivelul estimat al 
veniturilor proprii pe anul 2019, au fost stabilite veniturile din impozite si taxe 
locale in valoare de 190000 lei. 
               Avand in in vedere :   
                    - adresa nr.5884/25-03-2019 a A.J.F.P. Valcea prin care ni se aduc la 
cunostinta sumele repartizate pe anul 2019, dupa cum urmeaza:                                                                             
total sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate 20000 lei, sume 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1404000 lei, sume 
defalcate din impozitul pe venit din cota de 60% 146000 lei si sume defalcate din 
impozitul pe venit din cota de 17,5% 260000 lei; 
                   - adresa nr. 4456/29-03-2019  a Consiliului Judetean Valcea prin care 
ne face cunoscut ca ni s-a repartizat suma de 260000 lei din fondul la dispozitia 
Consiliului Judetean Valcea (7,5%), pentru sustinerea programelor de dezvoltare 
locala, pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare 
locala, precum si pentru cheltuielile de functionare, pe care unitatile 
administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat nu le pot finanta din veniturile 



proprii si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale; 
                   - adresa nr.7011/8-04-2019 a A.J.F.P Valcea care cuprinde 
trimestrializarea sumelor repartizate cu adresa nr. 5884/25-03-2019 si alocarea 
sumei de 23000 lei la cheltuieli prevazute la art. 104 alin 2 lit.b)-d) din Legea 
educatiei nationalenr. 1/2011; 
                   -  proiectul de hotarire privitor la aprobarea si utilizarea excedentului 
total al bugetului local al Comunei Titesti la data de 31-12-2018, prin care se 
propoune  utilizarea sumei de 356900 lei pentru finantarea sectiunii de 
dezvoltare, astfel: 
 
       SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
         -reabilitare cladire Scoala de Sus Titesti                                           45300 lei 
         -construire punte piatonala pe Drumul Izvorului, in satul Titesti     10000 lei 
         -achizitionare teren Castrul roman                                                    12000 lei 
         -implementare proiect  la obiectivul de investitii                                                             
          Reabilitare si eficientizare partiala  sistem de iluminat stradal 
          in comua Titesti                                                                                 8000 lei                                                           
        -modernizare Drumul Malusului din satul Titesti                            140000 lei 
        - consultanta, organizare procedura de licitatie, etc. la  
          proiectul de investitii Construire pod pe Drumul Cimitirului 
          in punctul  “La Nicodim “                                                                    15600 
 
            - intabulare drumuri satesti din  comuna Titesti,  

judetul Valcea                                                                   29000 lei 
             - reabilitare acoperis Scoala de Jos Titesti                                 25000 lei 
             - realizarea Planului Urbanistic General si Regulamentului 
               Local de Urbanism al Comunei Titesti, Judetul Valcea           72000 lei   

- obligativitatea asigurarii platii cheltuielilor de personal, a 
indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav, functionarii in 
conditii optime a institutiei si platii cotizatiei catre ADI Apa 
Valcea si ADI Salubrizare; 

- contractul privind obiectivul de investitii Construire pod pe 
Drumul Cimitirului in punctul “ La Nicodim” 

- contractul privind proiectul de investitii “ Infiintare centrul 
comunitar multifunctional pentru servicii integrate, comuna Titesti, 
judetul Valcea” 

- acordarea de subventii de la bugetul de stat privind ajutorul pentru 
incalzitul locuintei cu lemne pentru populatie aferent lunilor 
decembrie 2018 si ianuarie, februarie si martie 2019; 

- completarea finantarii obiectivului de investitii “Modernizare 
Drumul Malusului  din satul Titesti”; 

- necesitatea aplicarii stratului de uzura, asfalt,  pe  Drumul Bisericii 
din satul Titesti, ; 



- sustinerea cu suma de 30000 lei a bisericii vechi din satul Titesti 
care este si monument istoric, in vederea reabilitarii si conservarii 
(SF, PT, etc); 

- inlocuirea crucilor de la Cimitirul Eroilor din Dealul Mlacii 
(monument istoric), si reinhumarea osemintelor militarilor germani 
morti in primul razboi mondial, descoperite pe raza comunei 
Perisani; 

- necesitatea montarii unui contor electric in vederea asigurarii 
alimentarii cu energie electrica a sistemului de clorinare de la 
rezervorul de alimentare cu apa din comuna Titesti, si reabilitare 
captare, filtrare, clorinare, in vederea predarii catre APAVIL 
Valcea,; 

- completarea  finantarii construirii puntii pietonale de pe Drumul 
Izvorului din satul Titesti; 

- reparatia gardului de la Scoala Bratovesti; 
- finantarea piesei de teatru  din cadrul proiectlui “Cultura in sura”; 
- sustinerea unor programe artistice cu ocazia sarbatorii de Sf. Ilie, 

din tirgul de la Titesti; 
- adresele nr. 631 si 632 /25-10-2018 ale Scolii Gimnaziale Titesti 

prin care ne solicita finantarea cheltuielilor cu naveta cadrelor 
didactice pe anul 2019, procurarea unor obiecte de inventar, 
acoperirea unor  cheltuieli cu bunuri si servicii si construirea unui 
grup sanitar in interiorul scolii in care functioneaza; 

- refacerea gardului degradat de la Scoala de Sus Titesti 
- nevoia construirii unei sobe, a unui grup sanitar in exteriorul 

caminului cultural din satul Bratovesti, introducerea retelei de apa 
in interior  si efectuarea de reparatii si jugraveli ; 

- necesitatea modernizarii Drumului Cimitirului din satul Titesti 
(SF,PT, avize, etc si asfaltare); 

 
             

     Cu anexa la adresa 5884/25-03-2019, A.J.F.P.Valcea  ne-a facut  
cunoscut nivelul estimat la sume defalcate din TVA, al cotelor defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si al impozitului pe venit  

din cota de 60%, pe urmatorii 3 ani, dupa cum urmeaza:  

                                                          anul 2020    anul 2021       anul 2022 
-sume defalcate din TVA pt. :              629000       629000          629000 
           - chelt cu bun. si servicii inv            -                  -                    - 
           - tichete sociale pentru gradinita     4000          4000               4000 
           - asistenti pers si indemnizatii     609000      609000           609000 
           - ajutor inc benef legii 416               9000          9000              9000 
           - drepturile copiilor cu CES             7000          7000              7000 
-sume defalcate din TVA pentru 



  echilibrarea bugetelor locale                243000       261000          276000 
-sume alocate din cote defalcate  
  din impozitul pe venit pentru  
  echilibrarea bugetelor locale                  54000       56000              58000 

              -sume def. din impozitul  pe venit din 
  cota de 60%                                          102000      107000           112000 

 
  In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe 
anul 2019, art. 19 alin.2 si art. 20 lit. c din Legea 273/2006 privind 
finantele publice locale cu modificarile si completarile ulteriore, 
coroborat cu art. 36 alin. 1, alin.2 lit. b si alin. 4 lit. a din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si 
si completarile ulterioare, va propunem spre aprobare bugetul local 
initial pe anul 2019, pe urmatoarea structura: 

                 
           TOTAL  VENITURI  - din care :                                                3339600 lei 

- venituri proprii din imp. si taxe locale astfel :                    190000 lei  
         -impozit cladiri pers. fizice                                               20000 lei 
         -impozit cladiri pers. juridice                                             3700 lei 
         -impozit teren pers. fizice                                                 18400 lei 
         -impozit pe teren persoane juridice                                        60 lei 
         -impozit pe terenul extravilan                                           85000 lei 
         -impozit mijl. transport pers. fizice                                  13000 lei 
         -impozit mijl. transport persoane jur.                               11440 lei 
         -alte impozite si taxe                                                        19200 lei 
         -venituri din concesiuni si inchirieri                                   1000 lei 
         -venituri din amenzi                                                          14300 lei 
         -impozit pe venit – transfer propriet imob.                         1000 lei 
          -taxa judiciara de timbru                                                    1600 lei 
          -alte venituri din proprietate                                               1300 lei 
                                             
- sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 60%     146000 lei 
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit 
     pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 17,5%      260000 lei 
-    sume din fd. la dispozitia Cons. Jud. din cota de 7,5%      260000 lei 
- sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate  
     la nivelul bugelor locale                                                       43000 lei 
-    sume defalcate din TVA pentru echil. bug. locale            1404000 lei 
- subventii de la bugetul de stat pt. inc. loc. cu  lemne pop.       400 lei 
- Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala    473500 lei 
- Sume primite de la U.E.                                                      205800 lei 
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 

finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                   356900 lei  
                                                                             



 
Avind in vedere veniturile totale in suma de 3339600 lei, va propunem 

spre   aprobare  urmatoarea repartizare pe cheltuieli: 
 

 TOTAL CHELTUIELI  - din care :                                           3396600 lei 
 

- Cap. 51.02. Administratie  total din care:                         1068300 lei 
              -cheltuieli de personal                                               733000 lei   
              -cheltuieli cu bunuri si servicii                                  102500 lei 

                              - program FEADR                                                     160800 lei  
                              - cheltuieli de capital                                                   72000 lei                          
 
                 -   Cap.  61.02. Protectie civila  total din care:                           1000 lei 
                                -cheltuieli cu bunuri si servicii                                    1000 lei                   
 
                 -   Cap.  65.02. Invatamint total din care :                              151300 lei 
                                 - cheltuieli de personal ( naveta)                              15000 lei 
                                 -cheltuieli cu bunuri si servicii                                 40000 lei 
                                - ajutoare sociale(tichete gradinita)                             4000 lei 
                                - drepturile copiilor cu CES                                         7000 lei 
                                 -cheltuieli de capital                                                 85300 lei 
 
                  -   Cap.  67.02. Cultura total din care :                                   124200 lei 
                                 - cheltuieli de personal                                              44700 lei 
                                 - chelt. cu bunuri                                                       37500 lei 
                                 - sutinerea cultelor                                                    30000 lei 
                                 - chelt. de capital                                                       12000 lei 
 
                  -   Cap.  68.02. Asistenta sociala total din care :                    687600 lei 
                                  - cheltuieli de personal                                           506200 lei 
                                  - indemnizatii persoane cu handicap                      172000 lei              
                                  -ajut. inc loc. cu lemne pt. benef. Legii 416               9000 lei 
                                  -ajut. inc. loc. cu lemne pt. populatie                           400 lei                                         
 
                  -  Cap. 70.02.Iluminatul public si alim. cu apa total d.c. :     143100 lei 
                                    - cheltuieli cu bunuri si servicii iluminat public     20000 lei 
                                    - chelt cu bunuri si servicii alim cu apa                  10400 lei 
                                    - transferuri din bugetul local catre asoc. 
                                      de dezvoltare intercomunitara(ADI Apa Valcea 
                                      si ADI Salubrizare)                                                4700 lei 
                                     - program  FEADR ilum public                              8000 lei 
                                     - chelt de capital alim cu apa                               100000 lei 
                                       
                 -   Cap.    84.02. Drumuri si poduri total din care :               1164100 lei 



                                           - cheltuieli cu bunuri si servicii                      16000 lei  
                                           - cheltuieli de capital                                   1148100 lei                                        
 
 
                                  INSPECTOR SUPERIOR DELEGAT 
                                                        Nicu Eugenia 
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