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Nr,2708./01.04.2019 Se aproba,
Primar, Daniel Horciu

Raport de specialitate
privind aprobarea bugetului local, a bugetului activitatilor finantate integral

sau partial din venituri proprii, a listei de investitii pe anul 2019 si a deblocarii
si utilizarii excedentului bugetar al anilor precedenti

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, a
Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, ordonatorul de credite supune
aprobarii Consiliului Local, bugetul local, bugetul activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii, lista de investitii pe anul 2019 si deblocarea si utilizarea
excedentuli bugetar al anilor precedenti.

Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, fundamentarea bugetului local
al Comunei Savinesti pe anul 2019, s-a făcut avand in vedere principiul echilibrului
bugetar, dimensionarea cheltuielilor stabilindu-se in stricta corelare cu posibilitatile
reale de incasare a veniturilor.

In acest sens, la baza fundamentarii veniturilor au contribuit urmatoarele:
-Adresa nr.5561 din 21.03.2019 a Consiliului Judetean Neamt privind

repartizarea sumelor defálcate din unele venituri ale bugetului de stat astfel: sume
alocate din cote defálcate din impozitul pe venit în completarea veniturilor proprii 50
mii lei; sume defálcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale 1.533 mii lei.

- Adresa nr.7078 din 25.03.2019 a A.J.F.P.Neamt privind repartizarea sumelor
defálcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralízate la nivelul comunelor,
oraselor, municipiilor, pentru anul 2019 in suma de 46 mii lei , sumel defálcate din
TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralízate la nivelul comunelor, oraselor,
municipiilor (finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,
pentru cheltuieli prevazute la art.104 alin.2, lit.b)-d) din Legea educatiei nationale
nr.1/2011) in suma de 205 mii lei;

-cotele defálcate din impozitul pe venit pentru anul 2019 au fost estímate la 3.779
mii lei.

-subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibili petrolieri in valaoare de 41 mii lei.

-Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii,70 mii lei;
- Subvenții de la A.N.C.P.I. 14 mii lei;
-Subvenții de la bugetul de stat către búgetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din FEN: 191 mii lei;
-Sume alocate din AFIR pentru susținerea proiectelor PNDR: 182 mii lei;
-Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate aferente cadrului

financiar 2014-2020(FEDR) 1.252 mii lei ;
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-veniturile din impozite pe proprietate, estímate a se incasa in anul 2019 sunt de
2.517 mii lei.

Totalul veniturilor insumand 9.880 mii lei.
Bugetul Comunei Savinesti,este structurat pe cele doua sectiuni astfel:
-Sectiunea de functionare cuprinde veniturile destínate cheltuielilor curente

pentru realizarea atributiilor si competentelor stabilite prin lege, fundaméntate in
stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a acestora, repartizate pe capitole
bugetare, subcapitole, titluri, articole precum si alineate si paragrafe.

-Sectiunea de dezvoltare a bugetului local cuprinde veniturile destínate
cheltuielilor de capital defálcate pe capitole bugetare, subcapitole, titluri, articole
precum si alineate si paragrafe.

Cheltuielile totale ale bugetului local sunt de 11.422 mii lei, structurate pe
capitole și titluri de cheltuieli astfel:

 Capitol 51.02 ,,Autoritați publice și acțiuni externe,, total 3.124 mii lei din care:
-Titlul I ,,Cheltuieli de personal,, 2.412 mii lei
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 682 mii lei;
-Titlul IX ,,Alte cheltuieli,,30 mii lei;

 Capitol 54.02,, Alte servicii publice generale,, 40 mii lei, din care:
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,,30 mii lei;
-Titlul V,,Fonduri de rezervă,, 10 mii lei;

 Capitol 56.02,,Transferuri cu carácter general,, total 100 mii lei, din care:
-Titlul VI ,,Transferuri între unități ale administrației publice,, 100 mii lei;

 Capitol 61.02,,Ordine publică și siguranță națională,, total 550 mii lei, din care:
-Titlul I ,,Cheltuieli de personal,, 260 mii lei
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 80 mii lei;
-Titlul XIII ,,Active nefinanciare,,210 mii lei;

 Capitol 65.02,,Învățământ,, 1.762 mii lei, din care:
-Titlul I ,,Cheltuieli de personal(transport cadre didactice),,30 mii lei
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 438 mii lei;
-Titlul IX ,,Asistentă socială,,17 mii lei
-Titlul X ,,Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile,,1.026 mii lei
-Titlul XI ,,Alte cheltuieli(burse),, 115 mii lei
-Titlul XIII ,,Active nefinanciare,,136 mii lei;

 Capitol 66.02,,Sănătate,, total 71 mii lei, din care:
-Titlul I ,,Cheltuieli de personal,,70 mii lei ;
- Titlul II ,,Bunuri si servicii,,1 mie lei

 Capitol 67.02 ,,Cultură, recreere, religie,, total 383 mii lei, din care:
-Titlul I ,,Cheltuieli de personal,,68 mii lei
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 190 mii lei;
-Titlul XI ,,Alte cheltuieli(susținere culte),, 125 mii lei;

 Capitol 68.02 ,,Asigurări și asistență socială,, total 1.748 mii lei, din care:
--Titlul IX ,,Asistentă socială,, 1.301 mii lei (asistență socială în caz de invalidități:
1.156 mii lei, ajutor pentru încăzirea locuinței: 70 mii lei, alte cheltuieli în domeniul
asistenței sociale, respectiv ajutoare de urgenta, prima la 50 ani de căsătorie:75 mii
lei);
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-Titlul X ,,Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile,, 447 mii lei
 Capitol 70.02,,Locuințe, servicii și dezvoltare publică,,total 1.853 mii lei, din

care:
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 450 mii lei;
-Titlul X ,,Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile,, 220 mii lei
-Titlul XIII ,,Active nefinanciare 1.183 mii lei;

 Capitol 74.02 ,,Protecția mediului,, total 180 mii lei, din care:
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 180 mii lei;

 Capitol 83.02,,Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare,, total 169 mii
lei, din care:

-Titlul I ,,Cheltuieli de personal,, 69 mii lei
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 100 mii lei;

 Capitol 84.02 ,,Transporturi,, total 1.442 mii lei, din care:
-Titlul II ,,Bunuri si servicii,, 767 mii lei;
-Titlul IV ,,Subvenții,, 30 mii lei
-Titlul XIII ,,Active nefinanciare,,645 mii lei.
Deficitul bugetului local pe anul 2019 este de 1.542 mii lei, fiind acoperit din
excedentul anilor precedenti si propunem sa îl utilizam pentru finantarea cheltuielilor
de capital, astfel:
- Constructie remiza PSI : 200 mii lei ;
- Proiect remiza PSI : 10 mii lei ;
- Constructie C.D.I. : 136 mii lei ;
- Finantare externa nerambursabila ,,Sistem de iluminat public,, 182 mii lei ;
- Cheltuieli neeligibile ,,Sistem de iluminat public,, 38 mii lei ;
- Extindere rețea gaz metan : 500 mii lei ;
- Proiect ,, Extindere rețea gaz, : 30 mii lei ;
- Achizitie buldoexcavator : 105 mii lei ;
- Constructie bloc ANL : 332 mii lei.
-Studiu de fezabilitate bloc ANL : 9 mii lei

Detalierea bugetului local este prezentata in anexa 1.
Veniturile bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii,

estímate la 155 mii lei si sunt destínate finantarii cheltuielilor sectiunii de functionare,
estímate la 161 mii lei, deficitul de 6 mii lei va fi acoperit din excedentul anilor
precedenti. Repartizarea pe capitole bugetare, subcapitole, titluri, articole precum si
alineate si paragrafe a acestora sunt prezentate in anexa 2.

De asemenea, ,,Lista obiectivelor de investitii cu finantare integrala sau
partiala din bugetul local al Comunei Savinesti pe anul 2019, cuprinde obiectivele
de investitii, structurate pe capitole bugetare, titluri, articole, și alineate sunt
prezentate in anexa 3.

Întocmit,
Inspector principal,

Ilași Elena
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