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JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
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               __________________________ 
 

Buget de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2021 

 
                                                                    bugetul local                                                     = mii lei = 
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor 
Propuneri 

2021 
 TOTAL VENITURI, din care:  10.449 

I. Venituri proprii 3.047 
II. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, total, din care: 3.826 

 -cote defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale 
04.02.01 

2.374 

 -cote defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale 
04.02.04 

202 

 - sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 1.250 
III. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, total, din care: 2.554 

 1. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate: 

1.503 

 - pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ -- 
 - pentru finantarea cheltuielilor materiale din invatamant 400 
 - pentru plata tichete sociale gradinita  4 
 - pentru finanţarea creselor 30 
 - pentru finanţarea drepturilor  privind persoanele cu handicap 1028 
 - pentru finanţarea ajutoarelor de incalzite Lg. 416 10 
 - pentru finantarea cheltuielilor de personal SEP 27 
 -pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale intgrati 

in invatamantul de masa 
4 

 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

1.051 

IV. Subvenţii, total, din care: 240 
 1. Curente, din care: 240 
 - subvenţii pentru finanţarea sănătăţii 220 
 - subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, 

cărbuni, combustibili petrolieri 
20 

V. Varsaminte din sectiunea de functionare - 237 
VI. Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare +237 
VII.  Finantare program operational regional, POR  masura 

7.1,3.1,10.2,13.1  
515 

VIII. Prefinantare acordata in anul 2021, POR masura 7.1 si 10.2 267 
IX. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile, din care: -- 

 - donaţii şi sponsorizări -- 
 TOTAL CHELTUIELI, din care: 13.013,63 

51.02 AUTORITĂŢI EXECUTIVE, din care: 3.768 
 Cheltuieli de personal 2.800 
 Bunuri şi servicii 452 
 Cheltuieli de capital(titlu 58) 440 



 Cheltuieli de capital(titlu 71) 16 
 Sume aferente pers.cu handicap (titlu 59.40) 60 

54.02 SERVICIUL DE EVIDENŢĂ A POPULAŢIEI, din care: 240 
 Cheltuieli de personal 220 
 Bunuri şi servicii 20 

55.02 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 
ÎMPRUMUTURI, din care: 

56 

 Dobânzi şi comisioane aferente datoriei publice interne 56 
61.02 PROTECŢIE CIVILĂ ŞI PROTECŢIE CONTRA 

INCENDIILOR, din care: 
530 

 Cheltuieli de personal 450 
 Bunuri şi servicii 80 

65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care 654 
 Cheltuieli de personal -- 
 Bunuri şi servicii 400 
 Alte cheltuieli (finantare complementara) 6 
 Cheltuieli cu acordarea tichetelor sociale pentru Gradinita 4 
 Cheltuieli privind drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati 

in invatamantul de masa 
4 

 Cheltuieli de capital , din care : 240 
 Titlu 58  240 
 Titlu 71 -- 

66.02 SĂNĂTATE, total, din care: 220 
 Cheltuieli de personal 140 
 Cheltuieli materiale 80 

67.02 CULTURA, total, din care: 180 
 Cheltuieli de personal 110 
 Bunuri şi servicii 70 
  Casa de cultură, din care: 120 
 - cheltuieli de personal 110 
 - bunuri şi servicii (inclusiv obiecte de inventar) 10 
  Alte servicii în domeniile culturii, din care: 60 
 - bunuri şi servicii (evenimente social culturale, sportive si altele)  60 

68.02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, total, din care: 1.777 
 Cheltuieli de personal 1.150 
 Bunuri şi servicii 10 
 Asistenţă socială transferuri ( titlu 57 ) 617 
  Asistenţă socială în caz de invaliditate, din care: 1.142 
 - cheltuieli de personal 560 
 - ajutoare sociale (persoane cu indemnizaţie) 582 
  Asistenţă socială pentru familie şi copii, din care: -- 
 - ajutoare sociale -- 
  Creşe, din care: 175 
 - cheltuieli de personal 170 
 - bunuri şi servicii 5 
  Ajutor social, din care: 35 
 - ajutoare sociale pentru incalzire în numerar (venitul minim garantat – Lg. 

416/2001) 
10 

 - ajutor financiar pentru încălzirea locuinţei (subventii bugetul de stat) 20 
 -ajutor financiar de urgenta 5 
  Cantine de ajutor social, din care:  5 



 - cheltuieli de personal -- 
 - bunuri şi servicii 5 
  Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale, din care: 420 
 - cheltuieli de personal 420 
 - bunuri şi servicii -- 
 - tichete pensionari -- 

70.02 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, total, 
din care: 

4.628 

 Cheltuieli de personal -- 
 Bunuri şi servicii 500 
 Rambursări de credite  200 
 Cheltuieli de capital ( titlul 71) 881 
 Cheltuieli de capital (titlul 58) 1.892 
 Transferuri curente (titlu 51) – Serviciul public de gospodarie comunala   1.155 
  Iluminat public, din care: 150 
 - bunuri şi servicii 150 
  Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 

comunale, din care: 
4.478 

 - cheltuieli de personal -- 
 - bunuri şi servicii 350 
 - cheltuieli de capital (titlul 71) 881 
 - rambursări pe credite 200 
 - cheltuieli de capital titlu 58 proiecte 1.892 
 Transferuri curente (titlu 51) – Serviciul public de gospodarie comunala   1.155 

74.02 PROTECŢIA MEDIULUI, din care: 630 
 Cheltuieli de personal -- 
 Bunuri şi servicii 30 
 Transferuri curente (titlu 51) – Serv.publ.de gosp.comunala - Salubritate   600 

84.02 TRANSPORTURI ŞI ÎNTREŢINERE STRĂZI, din care: 330,63 
 Cheltuieli de personal -- 
 Bunuri şi servicii 16 
 Cheltuieli de capital (titlul 58) 40 
 Cheltuieli de capital (titlul 71) 74,63 

 Transferuri curente (titlu 51) – Serv.publ.de gosp.comunala - Transporturi   200 
 
 
                 PRIMAR ,                           

   MICLAU CRISTIAN                          
 

 
ŞEF SERVICIU ECONOMIC , 

              TOMESCU STELIAN 


