ROMÂNIA
JUDETUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LOVRIN
Lovrin, nr. 206, jud. Timis; tel/fax. 0256 – 381002; 0256 – 381207; cod poştal 307250
e-mail: primarialovrin@yahoo.com, web: www.primarialovrin.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind propunerea de buget a Consiliului Local al Comunei Lovrin pe anul fiscal 2021
Consiliul local al comunei Lovrin, judetul Timis:
Reunit în şedinţa ordinară din data de 10.03.2021, având în vedere următoarele
Vazand referatul prezentat de dl. Graur Vasile, primar, prin care propune aprobarea bugetului Consiliului
local al comunei Lovrin pe anul 2020;
Avand in vedere cifrele estimative ale bugetului pe anul 2021 la capitolul de venituri si cheltuieli, asa cum
au fost prezentate detailat in raportul compartimentului de specialitate al Primariei comunei Lovrin, ce a stat la baza
proiectului de hotarare;
In baza prevederilor Legii Bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, a Legii nr. 16/2021 a bugetului
asigurarilor sociale pentru anul 2021, a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, a Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatile fiscal-bugetare cu modificarile si completarile
ulterioare;
Având în vedere dispozitiile Legii nr. 52/1998, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificările și completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. a) din Ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ
In temeiul art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ,

HOTĂRĂŞTE
Art. unic. Se aproba propunerea de buget a Consiliului Local al Comunei Lovrin pe anul 2021, dupa cum
urmeaza:

TOTAL VENITURI :

4.828.990 lei

Din care :
VENITURI PROPRII:
-

A.03.18.00 impozitul pe venit din transf. proprietăților imobiliare
A.07.01.01 impozitul pe clădiri de la persoane fizice
A.07.01.02 impozitul pe clădiri de la persoane juridice
A.07.02.01 impozitul pe terenuri persoane fizice
A.07.02.02 impozitul pe terenuri persoane juridice
A.07.02.03 impozitul pe terenul extravilan persoane fizice şi juridice
A.07.03.00 taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbre
A.16.02.01 taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de pers. fizice
A.16.02.02 taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de pers. juridice
A.16.50.00 alte taxe pe utilizarea bunurilor
A.18.50.00 alte impozite şi taxe
A.30.05.30 venituri din concesiuni şi închirieri
A.33.50.00 venituri din prestări de servicii
A.35.01.02 venituri din amenzi de circulaţie
A.36.06.00 taxe speciale

1,425,500 lei
7.500 lei
90.000 lei
190.000 lei
40.000 lei
48.000 lei
180.000 lei
10.000 lei
170.000 lei
45.000 lei
15.000 lei
150.000 lei
150.000 lei
150.000 lei
80.000 lei
100.000 lei
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COTE ŞI SUME DEFALCATE

1.000.000 lei

- A.04.01.00 cote defalcate din impozitul pe venit

1.000.000 lei

SUBVENȚII
A.42.34.00 subvenţii încălzire

3.000 lei
3.000 lei

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
A.42.65.00

1.982.930 lei
1.982.930 lei

EXCEDENTUL ANULUI 2020
417.560 lei
Propun utilizarea sumei de 417.560 lei din excedentul anului 2020 ca sursă de finanțare pentru
Secțiunea de Dezvoltare.

TOTAL CHELTUIELI:

4.828.990 lei

Din care :

CHELTUIELI DE PERSONAL
Din care :
51.02.10.Administraţie
Salarii – 482.500 lei
Indemnizații consilieri – 121.500 lei
61.02.10.Protectie civila si protectie contra incendiilor
Salarii – 66.900 lei
65.02.10 Invățământ
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă – 30.000 lei
68.02.10 Asistență socială
Salarii – 120.000 lei
70.02.10 Locuințe, Servicii Și Dezvoltare Publică
Salarii – 293.600 lei

BUNURI ȘI SERVICII
Din care:
51.02.20 Administraţie
Materiale de curăţenie şi igienă
Încălzit, iluminat și forță motrică
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional
Reparații curente
Obiecte de inventar
Deplasări interne, detașări, transferuri
Pregătire profesională
Protecţia muncii
Protocol și reprezentare
61.02.20 Protectie civila si protectie contra incendiilor
Piese de schimb
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
65.02.20 Învățământ
Obiecte de inventar (bugetul local)
Deplasări interne, detașări și transferări (bugetul local)

1.113.900 lei
604.000 lei

66.900 lei
30.000 lei
120.000 lei
293.600 lei

1.109.000 lei
257.000 lei
10.000 lei
50.000 lei
35.000 lei
100.000 lei
20.000 lei
15.000 lei
10.000 lei
5.000 lei
4.000 lei
8.000 lei
35.000 lei
5.000 lei
15.000 lei
15.000 lei
70.000 lei
15.000 lei
30.000 lei
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Reparații curente
Protecția muncii (bugetul local)

10.000 lei
15.000 lei

67.02.20 Cultură
Materiale de curăţenie şi igienă
Încălzit, iluminat și forță motrică
cămin cultural, sală de sport, bază sportivă, capelă religioasă.
Alte bunuri şi servicii pentru întreținere și funcționare
Reparații curente
Alte obiecte de inventar
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
- Agenda culturala

123.000 lei
4.000 lei
57.000 lei

70.02.50 Locuințe, Servicii Și Dezvoltare Publică - S.D.A.P.P. Lovrin
Cheltuieli de personal

160.000 lei
160.000 lei

70.02.20 Locuințe, Servicii Și Dezvoltare Publică
Încălzit, iluminat și forță motrică (iluminat public)
iluminat public și reparații curente
Carburanți și lubrifianți
Alte bunuri şi servicii pentru întreținere și funcționare
Reparații curente
Obiecte de inventar

264.000 lei
120.000 lei

84.02.20 Strazi
Reparații curente

200.000 lei
200.000 lei

12.000 lei
25.000 lei
10.000 lei
15.000 lei

33.000 lei
121.000 lei
30.000 lei
10.000 lei

FONDURI DE REZERVĂ

5.000 lei

Din care:
54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

CHELTUIELI CU ASISTENŢĂ SOCIALĂ

5.000 lei

_

Din care:
68.02.57 Asistență Socială
Subvenţii încălzire cu lemne, cărbuni, combust. petrolieri
Ajutor încălzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social; ajutoare sociale
Indemnizaţie persoane cu handicap grav

CHELTUIELI BURSE ( elevi)
Din care:
65.02.59 Învățământ - burse

CHELTUIELI DE CAPITAL
Din care:
65.02.71 Învățământ
Reabilitare,modernizare si dotare scoala clasele 1-4 corp A si B in comuna Lovrin
(inclusiv cote, avize, asistente)
Construire cresa in comuna Lovrin (inclusiv cote, avize, asistente)

38.000 lei
38.000 lei
3.000 lei
5.000 lei
30.000 lei

50.000 lei
50.000 lei

2.513.090 lei
923.820 lei
472.950 lei
450.870 lei
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70.02.71 Locuințe, Servicii Și Dezvoltare Publică
Achizitie si punere in opera stalpi si indicatoare stradale
Achizitie tractor si atasament de catre comuna Lovrin
Modernizare iluminat public

454.700 lei
65.000 lei
355.900 lei
33.800 lei

84.02.71 Strazi
Lucrari de asfaltare strada Morii
Modernizare și realizare infrastructură rutieră în comuna Lovrin

1.134.570 lei
60.500lei
1.074.070 lei

Propun spre aprobare BUGETUL DE VENITURI PROPRII pe anul 2021, după cum urmează:
Propun ca suma de 192.300 lei din excedentul anului 2020 a S.D.A.P.P. Lovrin să se utilizeze ca
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcționare pentru reparatii curente si cheltuieli materiale.
Propun ca suma de 4.950 lei din excedentul anului 2020 a SPACET Lovrin să se utilizeze ca sursă
de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcționare pentru cheltuieli de personal.

TOTAL VENITURI :

840.000 lei

Din care :
Taxe și alte venituri (învățământ) 33.10.05.00
Contribuția elevilor pentru internate și cantine (învățământ) 33.10.14.00
Alte venituri 36.10.50.00 (învățământ)
Alte venituri din prestari de servicii (S.D.A.P.P. Lovrin)33.10.50.00
Venituri din prestari de servicii (SPACET Lovrin)33.10.08.00

TOTAL CHELTUIELI :

2.000 lei
42.000 lei
6.000 lei
150.000 lei
640.000 lei

1.037.250 lei

Din care :
1. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT
Hrană pentru oameni (învățământ)
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional (învățământ)

50.000 lei
35.000 lei
15.000 lei

2. 70.10 CHELTUIELI MATERIALE S.D.A.P.P. Lovrin
Reparații curente
Alte bunuri şi servicii pentru întreținere și funcționare
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

342.300 lei
150.000 lei
100.000 lei
92.300 lei

3. 70.10 CHELTUIELI SPACET Lovrin

644.950 lei

Cheltuieli de personal
Salarii

244.950 lei
244.950 lei

Bunuri și servicii

400.000 lei

Incălzire, iluminat și funcționare motrică
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

300.000 lei
100.000 lei

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre se comunică:
- Primarului comunei Lovrin;
- Compartimentului financiar-contabil al Primariei comunei Lovrin;
- Prin afişaj, atenţiei publice.
INIȚIATOR,
Primar,
 Vasile GRAUR

pt. SECRETAR GENERAL UAT,
 Cristian Florin LUPU
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