R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA VUTCANI
CONSILIUL
LOCAL
c.p-737620 – Tel:0235/429031, fax: 0235/429063, E–mail: primariavutcani@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Nr. 10

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2021
având în vedere referatul de aprobare a primarului cu privire la aprobarea bugetului local de
venituri și cheltuieli pe anul 2021,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021;
ţinând cont de :
- adresa Consiliului Judetean Vaslui, nr 4624 din 30.03.2020, privind repartizarea pe unitatile
administrative teritoriale ale judetului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pe anul 2021 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru
anii 2022-2024, repartizate potrivit Hotararii Consiliului Judetean Vaslui nr. 39/29 martie 2021,
- adresa Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Vaslui, nr. VSG_STZ_1640 /
18.03.2021, prin care s-a comunicat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetul
local pe anul 2021, aprobate prin Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
luând act de:
a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vutcani, judeţul Vaslui;
b) avizul comisiilor de specialitate nr. II și III ale consiliului local;
în temeiul prevederilor art. 87, art. 88, art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art. 139 alin.
(1) şi alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, modificată şi completată ulterior;
Consiliul local al comunei Vutcani, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă ordinară;
H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1 – Se aprobă bugetul local pe anul 2021, care însumează atât la partea de venituri cât
şi la partea de cheltuieli suma de 3.488.600lei, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din
prezenta hotarâre.
Art. 2. – Pe surse de provenienţă, veniturile se prevăd a se realiza din:
1. – Impozite şi taxe de la populatie – total
= 962.600lei
din care :
- impozitul pe clădiri de la persoane fizice = 34.000lei
- taxe asupra mijloacelor de transport
deţinute de persoane fizice
= 46.000lei
- impozitul pe terenuri de la persoane fizice =
75.000lei
- alte impozite şi taxe de la populaţie
(impozit teren extravilan)
= 350.000lei
2. – Impozitul pe terenuri şi clădiri de la

persoane juridice
3. – Alte impozite şi taxe
4. - Taxe asupra mijloacelor de transport
deţinute de persoane juridice
5. – Impozite indirecte constând din taxe
de timbru extrajudiciare
6. – Venituri privind circulaţia pe drumuri
şi din amenzi
7. – Venituiri din chirii
I. TOTAL VENITURI PROPRII

= 245.000lei
=
40.000lei
=

25.000lei

=

5.000lei

= 140.000lei
=
2.600lei
= 962.600lei

II. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU
FINANŢAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE
LA NIVELUL COMUNELOR,ORAŞELOR ŞI MUNICIPIILOR ;
=
III. SUME DEFALCATE DIN TVA ÎN VEDEREA
FINANŢĂRII DRUMURILOR
=
IV. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU
ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE

=

1.016.000lei

10.000lei.

1.031.000lei

V. IMPOZITUL PE VENIT PENTRU
ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE ESTIMAT
DIN COTA DE 63% PRIVIND ECHILIBRARE
BUGETELOR LOCALE

= 348.000lei.

VI. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL
PE VENIT, COTA 14%

= 121.000lei

Art. 3. – Cheltuielile bugetare prevăzute a se realiza pentru anul 2021, pe activităţi, se
prezintă astfel:
1. – Servicii publice generale – total an=
1.460.000lei
din care; - cheltuieli de personal
=
880.000lei
- cheltuieli materiale
=
480.000lei
- cheltuieli de capital
=
100.000lei
2. – Invăţământ
- total an =
169.000lei
din care: - burse şcolare
=
19.000lei
- cheltuieli materiale
=
114.000lei
- ajutoare sociale
=
36.000lei
3. – Cultura (biblioteca,camin cultural)
=
286.500lei
din care: - cheltuieli de personal
=
46.500lei
- cheltuieli materiale
=
110.000lei
- cheltuieli cămin
=
80.000 lei
- cheltuieli cultură și religie
=
50.000lei

4. – Asistenţă socială
=
857.000lei
din care: - cheltuieli de personal
=
290.000 lei
- transferuri(ajutor social şi
plata asistenţilor sociali)
=
567.000lei
5. – Drumuri și transporturi
- total an - =
528.000lei
din care: - cheltuieli materiale
=
450.000lei
- cheltuieli de capital
=
78.000 lei
6. – Servicii dezvoltare publica, locuinte, mediu, ape = 70.000lei
din care: - cheltuieli materiale
=
70.000lei
- cheltuieli de capital
=
0lei
7. – Alte cheltuieli prin dispoziţii legale
=
118.100lei
Art. 4. – De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei
Vutcani.
Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Vutcani și Prefectului
judeţului Vaslui în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și va fi adusa la
cunoștința publicului prin afișare
Dată astăzi, 15 aprilie 2021, la Vutcani.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Consilier,
Eugen ANDRUNACHE

ADOPTARE:
- consilieri aleşi
- consilieri prezenţi
- voturi „pentru”
- voturi „contra”
- abţineri
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=
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Difuzare:
1 ex. la dosarul de şedinţă
1 ex. la primar
1 ex. la Instituţia Prefectului - jud. Vaslui
1 ex. la Compartiment economic
1 ex. afişare

Contrasemnează:
Secretarul general delegat al
comunei Vutcani,
Cornel Bojian

