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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 
 

  Avand in vedere prevederile Legii nr. 16 din 8 martie 2021, a bugetului de stat pe anul 

2021, in care s-au stabilit veniturile totale din care s-au alocat sume bugetelor locale, din sume 

defalcate din TVA, cote defalcate din impozitul pe venit. In conformitate cu prevederile art.39, 

alin.2 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Buzau a aprobat repartizarea pe unitatile 

administrativ-teritoriale din judetul Buzau a sumelor defalcate din TVA si a cotelor defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2021. Prin adresele 

nr.25609/18.03.2021, nr.26146/19.03.2021, nr.29664/31.03.2021, nr.30108/01.04.2021 

nr.5633/30.03.2021, s-a aprobat repartizarea pe unitatile administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din TVA partea destinata finantarii cheltuielilor cu salariile si contributiile aferente 

acestora si a cheltuielilor materiale si pentru servicii precum si cheltuielile cu intretinerea curenta in 

unitatile de invatamant de pe raza comunei. S-au avut in vedere modificarile stabilite prin Codul 

fiscal privind majorarea unor categorii de impozite.  

 Subventiile bugetului local sunt formate din sume reprezentand drepturile salariale ale 

asistentilor medicali comunitari, incasate lunar de la Directia de Sanatate Publica si ajutorul estimat 

pentru incalzirea locuintelor incasate de la AJPS Buzau.  

 

Veniturile totale ale bugetului local sunt in suma de 6074 mii lei si 311,80 mii lei excedent, din 

care alocari cote :  

- Venituri proprii 875,39 mii lei  

- Sume defalcate din TVA Cod 11.02 – 3454 mii lei din care: 

 - Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt. 11.02.02 – 1405 mii lei 

  (Finantare Scoala, CES, Ajutor incalzire ajutor social, Stimulente scoala) 

 - Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 – 2049 mii lei 

  (Salarii, Chelt cu bunuri si servicii, Asistenta sociala, Persoane cu Handicap)  

-Cote defalcate din imp pe venit 04.02.01 – 824 mii lei 

-Cote defalcate din imp pe venit pentru echilibrare 04.02.04 – 503 mii lei 



-Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05 – 258 mii lei 

 

Cheltuielile totale ale bugetului local sunt in suma de 6385,80 mii lei sunt formate din:  

- Cheltuieli de personal 2651 mii lei     

- Cheltuieli cu bunurile si serviciile 1543,80 mii lei  

- Cheltuieli privind asistenta sociala 695 mii lei   

-Alte cheltuieli asociatii si fundatii 86 mii lei    

-Cheltuieli de capital 1260 mii lei      

-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret 150 mii lei 

 

 Veniturile si cheltuielile sunt prezentate in bugetul local detaliat pe anul 2021 anexa la 

prezentul referat. Fata de cele aratate mai sus va rugam a analiza si aproba bugetul local al comunei 

Tisau pe anul 2021.  
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