
NOTA DE FUNDAMENTARE
privind Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Comunei Domnesti pentru anul 2020

Având în vedere:

 Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare, 

(*)  se  propune  următoarea  structură  a  Bugetului  de  Venituri  şi  Cheltuieli  al  Comunei
Domnesti pentru anul 2020:

A. Total Venituri, din care:                                   =     20.978.000 lei
Secţiunea de Funcţionare                       =    11.685.030 lei
Secţiunea de Dezvoltare                       =      9.292.970 lei

B. Total Cheltuieli, din care:                                     =    20.978.000 lei
Secţiunea de Funcţionare, pentru:           =    11.685.030 lei

 Titlul I – Cheltuieli de personal =   4.713.000 lei
 Titlul II - Cheltuieli cu bunurile si serviciile =   5.110.030 lei
 Titlul IX - Asistenţă socială =   1.042.000 lei
 Titlul X – Alte cheltuieli, din care: =      820.000 lei

o Sport 400.000 lei
o Burse elevi 100.000 lei
o Transferuri Biserici 150.000 lei
o Fond Handicap 170.000 lei

Secţiunea de Dezvoltare, pentru: =     9.292.970 lei
 Titlul XI – Cheltuieli de capital (investiţii) =     9.292.970 lei

În cadrul  surselor de venituri necesare pentru susţinerea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2020, au fost cuprinse următoarele sume:

1. Impozitul  pe  veniturile  din  transferul  proprietăţilor  imobiliare  din  patrimoniul
personal al populaţiei de pe raza comunei Domnesti (cap. 03.02.18), în valoare estimată
de 40.000 lei. Estimarea s-a realizat a un nivel apropiat de incasarile din anul anterior.

2. Cotele defalcate din impozitul pe venit al angajaţilor de pe raza comunei Domnesti
(cap. 04.02.01), în valoare estimată de  6.520.000 lei. Valoarea bugetata este la nivelul
prevederilor din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

3. Sumele din impozitul pe venit (cap. 04.02.04), în valoare de 2.404.000 lei. Suma a fost
estimata  la  nivelul  estimarilor  comunicate  prin  fila  de  buget  cu  ocazia  intocmirii
Proiectului multianual de buget 2020-2023.

4. Impozitele şi taxele pe proprietate (clădiri şi terenuri) (cap. 07.02), în sumă totală de
6.062.000 lei. Estimarea s-a realizat a un nivel apropiat de incasarile din anul anterior.



5. Sumele  defalcate  din  TVA  (cap.  11.02),  în  valoare  totală  de  2.200.000  lei,  pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate (persoane cu handicap, încălzirea locuinţei) şi
pentru echilibrarea bugetului local. Această sumă s-a calculat în funcţie de estimările
privind cheltuielile descentralizate pentru anul curent.

6. Taxele pe servicii (impozit pe spectacole) (cap. 15.02), în valoare de 1.000 lei. Estimarea
s-a realizat a un nivel apropiat de incasarile din anul anterior.

7. Taxele pentru utilizarea bunurilor (taxe mijloace de transport, taxe pentru eliberarea
de autorizaţii etc.) (cap. 16.02), în valoare de 1.090.000 lei. Estimarea s-a realizat a un
nivel apropiat de incasarile din anul anterior.

8. Alte impozite şi taxe locale (cap. 18.02.50), în valoare totală de 200.000 lei, estimată la o
valoare apropiată de suma încasărilor anului anterior;

9. Venituri  din închirieri  şi  concesiuni (cap.  30.02.05),  în valoare totală de  150.000 lei,
calculată  la  nivelul  sumelor  estimate  a  se  încasa  din  contractele  de  concesiune
existente;

10. Venituri  diverse  din  prestări  servicii  (cap.  33.02),  în  valoare  totală  de  20.000  lei,
estimată la o valoare apropiată de suma încasărilor anului anterior;

11. Taxe extrajudiciare şi de timbru şi alte venituri din taxe administrative şi eliberări de
permise (cap. 34.02), în valoare totală de 1.000 lei, estimată în funcţie de încasările din
anul anterior.

12. Venituri  din  amenzi  şi  alte  sancţiuni  (cap.  35.02),  în  valoare  totală  de  440.000  lei,
estimată în funcţie de încasările din anul anterior.  Estimarea s-a realizat a un nivel
apropiat de incasarile din anul anterior.

13. Alte venituri diverse (cap. 36.02), în valoare totală de  1.000 lei, estimată la o valoare
apropiată de suma încasărilor anului anterior;

14. Valoarea  excedentului  bugetului  local  al  anilor  anteriori  (cap.  40.02.14),  propusă
pentru a fi utilizată în anul curent pentru finanţarea unor obiective de investiţii de la
Secţiunea Dezvoltare, în sumă de 1.847.000 lei;

15. Subvenţii de la bugetul de stat (ajutor pentru încălzirea locuinţei) (cap. 42.02.34), în
valoare totală de  2.000 lei. La calculul sumelor s-a ţinut cont de numărul estimat al
solicitărilor populaţiei pentru ajutoarele pentru încălzire.

16. Totodată, pentru echilibrarea celor două secţiuni, prin intermediul capitolelor 37.02.03
şi 37.02.04, pe total an s-a prevăzut în buget un transfer de venituri de la secţiunea de
Funcţionare către secţiunea de Dezvoltare, în sumă totală de 7.445.970 lei.

Pentru calculul cheltuielilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli s-a procedat astfel:
a) Cheltuielile de personal, în valoare totală de  4.713.000 lei,  au fost calculate conform

prevederilor legale în vigoare, pentru personalul angajat propriu. 
b) Cheltuielile cu bunurile şi serviciile, în sumă totală de  5.110.030 lei au fost estimate

conform  Programului  anual  al  achiziţiilor  publice,  creionat  la  data  proiectului  de
buget, conform solicitărilor serviciilor şi compartimentelor din aparatul de specialitate
al primarului, respectiv a propunerilor de buget ale unităţilor de învăţământ.

c) Cheltuielile cu asistenţa socială, în valoare de 1.042.000 lei, au fost calculate astfel:
i. 701.000 lei – indemnizaţiile persoanelor cu handicap luate în evidenţă pe raza

comunei Domnesti;
ii. 20.000 lei – ajutor pentru încălzirea locuinţei – în funcţie de numărul estimat al

solicitărilor pentru aceste ajutoare;
iii. 280.000  lei  –  acordarea  de  ajutoare  de  urgenţă  unor  categorii  de  persoane

defavorizate.



iv. 41.000 lei –  acordarea tichetelor  de  gradinita  si  a  ajutoarelor  sociale  pentru
copiii cu cerinte educationale speciale.

d) Cheltuielile pentru finantarea cluburilor sportive (400.000 lei), cheltuielile cu bursele
elevilor (100.000 lei), cheltuielile cu transferurile către biserici (150.000 lei) si cheltuielile
cu fondul de handicap (170.000 lei), în valoare totală de 820.000 lei, pentru susţinerea
activităţilor cultural-sportive, educative şi religioase în rândurile populaţiei de pe raza
comunei,  au  fost  calculate  la  nivelul  anului  anterior  şi  ţinând  cont  totodată  şi  de
propunerile unităţilor beneficiare.

e) Cheltuielile cu investiţiile, în valoare totală de 9.292.970 lei, au fost calculate conform
Listei de investiţii pentru anul 2020, întocmită la data proiectului de buget şi ataşată la
acesta.

Cheltuielile Secţiunii de Funcţionare, în valoare totală de 11.685.030 lei, au fost repartizate
pe capitole de cheltuieli, după cum urmează:
 Cap. 51 – Autoritati publice =   3.947.200 lei;
 Cap. 54 – Alte servicii publice generale =      336.700 lei;
 Cap. 61 – Ordine publica si siguranta =       31.000 lei;
 Cap. 65 – Invatamant =  1.554.710 lei;
 Cap. 67 – Cultura, sport, religie =   1.113.600 lei;
 Cap. 68 – Asigurari si asistenta sociala =   2.913.000 lei;
 Cap. 70 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica =      372.090 lei;
 Cap. 74 – Protecţia mediului =      293.000 lei;
 Cap. 84 – Transporturi =   1.123.730 lei;

             Cheltuielile Secţiunii de Dezvoltare, în valoare totală de 9.292.970 lei, au fost repartizate pe
capitole de cheltuieli, după cum urmează:

 Cap. 51 – Autorităţi publice =         506.100 lei;
 Cap. 54 – Alte servicii publice generale =        2.700 lei;
 Cap. 61 – Ordine publica si siguranta =         668.000 lei;
 Cap. 65 – Învăţământ =      2.064.490 lei;
 Cap. 66 – Sanatate =         150.000 lei;
 Cap. 67 – Cultura, sport, religie =           15.000 lei;
 Cap. 70 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica =      1.234.410 lei;
 Cap. 74 – Protecţia mediului =         105.000 lei;
 Cap. 84 – Transporturi =      4.547.270 lei.

În conformitate cu cele menţionate mai sus, am ataşat la prezenta următoarele documente:
1. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020, în valoare totală de 20.978.000 lei

(din care: 1.847.000 lei excedent din anii anteriori şi 19.131.000 lei venituri buget local an
curent),  atât  pe  venituri  cât  şi  pe  cheltuieli,  din  care  11.685.030  lei  Secţiunea  de
funcţionare şi 9.292.970 lei Secţiunea de dezvoltare – Anexa 1.

2. Lista de investiţii din bugetul local pentru anul 2020, în sumă de 9.292.970 lei, aferente
Titlului XI – Cheltuieli de capital – Anexa 2.

* Mentionam ca structura Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domnesti pentru anul
2020,  poate  suferi  modificari  in  functie  de  primirea  filelor  de  plan  de  la  Direcţia  Generala
Regionala a Finanţelor Publice Bucureşti.

Compartiment financiar-contabil,


