
COMUNA    TELEGA 

NR.39/18.02.2020 

 
RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI 

BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 
 
  Pentru fundamentarea bugetului initial al anului 2020 s-au avut in vedere urmatoarele: 

- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
- Scrisoarea MFP nr 472003/08.01.2020 si 472150/06.02.2020 pentru definitivarea si  

aprobarea bugetelor locale; 
- Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 

2020 şi estimări pentru anii 2021-2023 repartizati conform deciziei directorului D.G.R.F.P. Prahova 
nr. 3173/07.02.2020 si decizia Inspectoratului General nr. 492/17.02.2020, pentru repartizarea 
sumelor alocate din unele venituri ale bugetului de stat;   

- Decizia nr 48/10.01.2020 privind limitele pentru sumele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale – estimari pentru anii 2021 – 2023; 

- Centralizatoarele matricole pe surse atat la persoane juridice cat si la persoane fizice pentru  
anul 2020 in vederea fundamentarii veniturilor bugetului local; 

- Calculul cheltuielilor materiale pentru fundamentarea capitolelor bugetului local pe anul  
2020; 

- H.C.L. nr. 3/28.01.2020 pentru utilizarea excedentului anului 2019 al comunei Telega in anul  
2020; 

- H.C.L. nr. 5/28.01.2020 privind aprobarea programului de prioritizare a inventitiilor in anul 
2020; 

- Lista cu obiectivele de investitii ce vor fi finantate din bugetul local pe anul 2020 
 

La partea de venituri bugetul local este format din: 
 
I.  COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 
          Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, 

a Deciziei nr. 492/17.02.2019 a DGRFP Prahova, veniturile din cotele şi sumele defalcate din 
impozitul pe venit în anul 2020 au fost alocate astfel: suma de 536,00 mii lei cote defalcate din 
impozit venit si 1.442,00 mii lei sume alocate din cotele de impozit pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale. Pentru anii urmatori estimarea este urmatoarea:  

- Cote defalcate din impozitul pe venit cod 04.02.01 2021 = 366 mii lei, 2022 = 374 mii lei,  
2023 = 381 mii lei 

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit cod 04.02.04 2021 = 1593 mii lei,  
2022 = 1595 mii lei, 2023 = 1629 mii lei 
TOTAL cote si sume defalcate din impozitul pe venit pe anul 2020 = 1.978,00 mii lei.  

 
II. SUMELE DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ   

-   Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, 
a Deciziei nr.492/17.02.2020 a DGRFP Prahova, veniturile din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată în anul 2020 au fost alocate astfel : 

-  pentru cod indicator 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate = 1.159,00 mii lei pentru: 

o Chelt materiale invatamant conform art. 104 al 2 din Legea educatiei nationale nr.  
1/2011, actualizata  = 145,00 mii lei 

o Drepturi asistenti persoane cu handicap grav sau indemnizatii lunare = 983,33 mii lei 
o Ajutor incalzire locuinte = 6,67 mii lei 
o Drepturi stabilite de L 248/2015 = 2,00 mii lei 
o Drepturi copii cu cerinte educationale speciale HG 904/2014= 22,01 mii lei 

- Pentru cod indicator 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale =  
2.494,00 mii lei. 

 
Construcţia proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 este in concordanta 

cu situaţia reală a masei impozabile şi aplicarea în practica fiscală a legislaţiei în materie de 
fiscalitare locală. Conform HCL nr. 29/31.10.2019 au fost stabilite impozitele si taxele locale pentru 



anul 2020, prin indexarea impozitelor si taxelor locale cu 4,6 %  fata de anul 2019 reprezentand 
indicele de inflatie stabilit de Ministerul Finantelor Publice. Propunerile bugetare pentru anul 2020 
au la baza analiza posibilitatilor reale de incasare a veniturilor. Gradul de realizare al incasarilor 
privind veniturile proprii in ultimii doi ani a fost sub 97%, pe fiecare an si datorita acestui lucru 
veniturile bugetului local pe anul 2020 sunt stabilite la nivelul realizarilor din anul precedent. 

Executivul va analiza lunar executia bugetara si in functie de evolutia incasarilor veniturilor 
se vor efectua rectificari bugetare in conformitate cu prevederile L 273/2006 privind finantele 
publice locale. Vor fi intensificate masurile legale pentru recuperarea creantelor din anii precedenti si 
pentru atragerea de surse suplimentare a veniturilor bugetului local. 

  
Veniturile rezultate din fundamentarea bugetului local sunt :  

 
III. Venituri impozite si taxe locale:  

 
1. Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 6.90 mii lei. Aceasta sursa a 

fost stabilita  pe baza realizarilor anului 2019. 
 
2. IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI  
 Conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul pe clădiri se calculează diferit pe 

categorii de contribuabili: 
1. În cazul persoanelor fizice se calculează pe zone în funcţie de materialele de construcţie 

folosite, numărul de niveluri ale imobilului, anul construcţiei, suprafaţa şi gradul de dotare cu 
instalaţii pentru utilităţi.  

 a) TOTAL masă impozabilă inventariată pe anul 2020   =  104,96 mii lei ; 
                - rămăşiţe înregistrate la 31.12.2019     =  21,77 mii lei ; 

TOTAL impozit si taxa pe clădiri de la persoane fizice estimat a se încasa în anul fiscal 2020 = 
90 mii lei. 

2. În cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea asupra valorii de inventar a 
clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice a cotelor de impozitare stabilite prin H.C.L. 
nr. 29/31.10.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. 

 a) TOTAL masă impozabilă inventariată pe anul 2020   = 145,21 mii lei ; 
- rămăşiţe înregistrate la 31.12.2019     = 26,14 mii lei ; 

TOTAL impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice estimat a se încasa în anul fiscal  
2019 = 56 mii lei ;    

 
3. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN (INTRAVILAN) 
     1. În cazul persoanelor fizice :       
a) TOTAL masă impozabilă inventariată pe anul 2020    =   101,34 mii lei ; 
            - rămăşiţe înregistrate la 31.12.2019     =   30,88 mii lei ; 
TOTAL impozit si taxa pe teren intravilan de la persoane fizice estimat a se încasa în anul 

fiscal 2020 = 95 mii lei. 
   2. În cazul persoanelor juridice :  
a) TOTAL masă impozabilă inventariată pe anul 2020   =  16,16 mii lei ; 
         - rămăşiţe înregistrate la 31.12.2019     =   5,47 mii lei; 
TOTAL impozit si taxa pe teren intravilan de la persoane fizice/juridice estimat a se încasa 

în anul fiscal 2020 = 13,00 mii lei. 
 
4. IMPOZITUL PE TERENUL EXTRAVILAN 
     1. În cazul persoanelor fizice si juridice :       
a) TOTAL masă impozabilă inventariată pe anul 2020 teren extravilan  =   36,45 mii lei  
        - rămăşiţe înregistrate la 31.12.2019     =   19,85 mii lei ; 
TOTAL impozit si taxa pe teren extravilan estimat a se încasa în anul fiscal 2020 = 35 mii lei. 
 
5.TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE ATXE DE TIMBRU 
Pentru anul fiscal 2020 estimăm a se încasa suma de 17 mii lei, stabilită pe baza încasărilor  

anului 2019.     
 
6.ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 



Pentru anul fiscal 2020 estimăm a se încasa suma de 26 mii lei, stabilită pe baza încasărilor 
anului 2019.     

 
7. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 
1. În cazul persoanelor fizice :       
 a) TOTAL masă impozabilă inventariată pe anul 2020   =  197,26 mii lei ; 
  - rămăşiţă înregistrată la 31.12.2019     =   60,21 mii lei ; 

b) TOTAL masă impozabilă auto > 12 tone pe anul 2020   =   1,73 mii lei ; 
   - rămăşiţă înregistrată la 31.12.2019     =   0 mii lei ; 
    - încasări prognozate la data de 31.12.2020    =  156 mii lei. 
 
2. În cazul persoanelor juridice: 
 a) TOTAL masă impozabilă inventariată pe anul 2020   =   44,15 mii lei ; 
  - rămăşiţă înregistrată la 31.12.2019     =   24.87 mii lei ; 
 b) TOTAL masă impozabilă auto > 12 tone pe anul 2020   =   32,29 mii lei ; 
   - rămăşiţă înregistrată la 31.12.2019     =   27.75 mii lei ; 
TOTAL impozit pe mijloace de transport de la persoane juridice estimat a se încasa în anul  

fiscal 2020 = 38,00 mii lei. 
 

 8. ALTE IMPOZITE SI TAXE 
Potrivit evoluţiei încasărilor anului fiscal 2019, la această sursă prognozăm pentru anul fiscal  

2020 suma de 58 mii lei. 
 

    9. VENITURI DIN CONCESIUNI SI ÎNCHIRIERI 
 
  TOTAL estimari in anul 2020 chirii si concesiuni  = 34,60 mii lei ; 
  - rămăşiţă înregistrată la 31.12.2019    = 8,53 mii lei ; 
Total venituri din concesiuni si inchirieri estimate a se incasa in anul 2020 = 49,00 mii lei  
 
10. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 
Pentru anul fiscal 2020 estimăm a se încasa suma de 2 mii lei, stabilită pe baza încasărilor anului  

2019.     
  

11. VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, AMENZI ŞI CONFISCĂRI 
          TOTAL estimari pe anul 2020   =   144 mii lei ; 
 
12. SUBVENŢII  
          În anul fiscal 2020 subvenţiile de la alte nivele ale administratiei pentru Consiliul Local  

Telega au fost prognozate în sumă de 1 mii lei si reprezinta subventii pentru acordare ajutor incalzire 
locuinte: 

 
TOTAL VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL 2020: 6.417,91 mii lei 
 
Excedentul anului 2019 va fi utilizat ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de 

functionare si dezvoltare, conform hotararii Consiliului Local Telega nr.3 din 28.01.2020.Total 
excedent inregistrat la 31.12.2019 este de 2.597.910,59 lei. Suma din excedentul anului precedent ce 
va fi utilizata in sectiunea de functionare a bugetului local este de 685.781,38 lei (lucrari reparatii 
calamitati) iar suma din excedent care va fi utilizat in sectiunea de dezvoltare a bugetului local este 
de 1.912.129,21 lei. Sumele din excedent nu sunt evidentiate in bugetul local si pe partea de venituri, 
motiv pentru care bugetul de venituri si cheltuieli nu este echilbrat, prezentand deficit. 
 Bugetele locale, potrivit prevederilor art.26 alin (2¹) din legea 273/2006 modificata si 
completata, se aproba pe sectiunile prevazute la art. 2 alin (1) pct 50 si 51, respectiv  sectiunea de 
functionare si sectiunea de dezvoltare. 

Totalul cheltuielilor bugetului local al comunei Telega estimate a se realiza in anul 2020 este  
9.015,82  mii lei din care pe titluri de  cheltuieli : 

- Cheltuieli curente 6.838,82 mii lei,din care: 
o 3.255,20 mii lei reprezinta cheltuieli de personal, 



o 2.353,74 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii, 
o 6,00 mii lei dobanzi, 
o 40 mii lei fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale, 
o 932,68 mii lei asistenta sociala, 
o 181,00 mii lei proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, 
o 70,20 mii lei alte cheltuieli (burse, sustinerea cultelor) 

-  cheltuieli de capital 1.791 mii lei,  
- operatiuni financiare – rambursari de credite 386 mii lei. 

 
Fundamentarea cheltuielilor bugetului local este urmatoarea: 

Capitol 51.02 autoritati executive – 2.010,45 mii lei  din care: 
- cheltuieli de personal  in suma de 1.525,00 mii lei,  
- cheltuieli bunuri si servicii in suma de 382,40 mii lei, 
- cheltuieli de capital 50,00 mii lei pentru urmatoarele obiective: 

o achizitie licente programe –10,00 mii lei; 
o Achizitie teren sat Bustenari, zona Grausor montare bazin apa – 40 mii lei 

Capitol 54.02 alte servicii publice generale  - 43,00 mii lei. 
- cheltuieli bunuri si servicii in suma de 3,00 mii lei, 
- fond rezerva 40,00  mii lei 

Capitol 55.02 tranzactii privind datoria publica – 6,00 mii lei: 
- dobanzi 6,00 mii lei, 

Capitol 61.02 politie locala – 390,15 mii lei,  
- cheltuieli de personal 333,85 mii lei,  
- cheltuieli bunuri si servicii 56,30 mii lei. 

Capitol 65.02 invatamant : 318,31 mii lei: 
- cheltuieli de personal (transport la locul de munca) 33,10 mii lei,  
- cheltuieli bunuri si servicii 227,00 mii lei,  
- asistenta sociala 24,01 mii lei (ajutor social CES 22,01 mii lei, tichete sociale 2 mii lei) 
- alte cheltuieli (burse) 34,20 mii lei, 

La acest capitol s-au alocat in afara surselor din TVA, sume pentru finantarea cheltuielior 
pentru transportul la locul de munca al personalului din invatamant 33,10 mii lei, cheltuile cu bunuri 
si servicii 82,00 mii lei, cheltuieli pentru burse 34,20 mii lei, 
Capitol 67.02 cultura – 233,70 mii lei: 

- cheltuieli de personal 124.30 mii lei,  
- cheltuieli bunuri si servicii 73,40 mii lei  
- sustinere culte 36,00 mii lei 

Capitol 68.02 asistenta sociala – 1771,87 mii lei: 
- cheltuieli de personal 863,20 mii lei 
- asistenta sociala 908,67 mii lei 

Capitol 70.02 servicii si dezvoltare  961,70 mii lei  din care: 
- cheltuieli de personal 322,70 mii lei,  
- cheltuieli bunuri si servicii – 198,00 mii lei ,  
- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile – 181,00 mii lei, 

o achizitionare Autoutilitara 4x4 cu bena basculabila =181,00 mii lei 
- cheltuieli de capital 260,00 mii lei pentru urmatoarele obiective:  

o Amenajare parc Zona centru – Gradinita nr. 1 = 200,00 mii lei 
o Proiectare amenajare parc Zona centru – Gradinita nr. 1 =10,00 mii lei 
o Reabilitare sistem iluminat public in comuna Telega =50,00 mii lei 

Capitol 84.02 transporturi =  3.280,64 mii lei 
- cheltuieli bunuri si servicii 1.413,64 mii lei.  
- cheltuieli de capital  1.481,00  mii lei pentru urmatoarele obiective: 

o Executie reabilitare Ulita Foidas comuna Telega, judetul Prahova= 70,00 mii lei 
o Reabilitare drum Biserica Centru Telega- 140,00 mii lei 
o Consolidare punct Stoica sat Melicesti – 150,00 mii lei 
o Consolidare versant punere in siguranta drum de interes local afectat de calamitati  - 

31,00 mii lei 
o Consolidare Podul lui Cocos – 300,00 mii lei 
o Reabilitare zona centru complex comuna Telega 100,00 mii lei 



o Reabilitare drum pod complex – pod Moldoveni, comuna Telega 80,00 mii lei 
o Reabilitare DC 133 Bustenari – Telega Km 9+020 km 11+519 , comuna Telega ,  

judetul Prahova = 375,00 mii lei  
o Proiectare “Reabilitare DC 133 Bustenari – Telega Km 9+020 km 11+519 , comuna 

Telega ,  judetul Prahova” = 75,00 mii lei 
o Proiectare reabilitare zona centru complex comuna Telega 20,00 mii lei 
o Proiectare reabilitare drum pod complex – pod Moldoveni, comuna Telega 20,00 mii 

lei 
o Proiectare reabilitare strada Anghel – 25,00 mii lei 
o Proiectare reabilitare strada Garii – 25,00 mii lei 
o Proiectare reabilitare strada Lambesti – 35,00 mii lei 
o Proiectare reabilitare strada Bobesti – 35,00 mii lei 

- Ramburasari de credite 386,00 mii lei 
- TOTAL VENITURI:            6.417,91 mii lei  
- TOTAL CHELTUIELI:       9.015,82  mii lei  

din care sectiunea functionare 7.043,82 mii lei si sectiunea dezvoltare 1.972,00 mii lei 
 

                                                CONSILIER 

    Cojocaru Cristina 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNA TELEGA 
Nr. 38/18.02.2020 
 

REFERAT DE APROBARE LA PROIECTUL DE HOTARARE 
 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 

 
Cu respectarea prevederilor  art. 136 din  O.U.G. 57/2019 privind codul administrativ  

cu modificarile si completarile ulterioare; 
Propun spre dezbatere şi aprobare 

 

Proiectul de hotărâre 

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 
Pentru fundamentarea bugetului initial al anului 2020 s-au avut in vedere urmatoarele: 

- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
- Scrisoarea MFP nr 472003/08.01.2020 si 472150/06.02.2020 pentru definitivarea si  

aprobarea bugetelor locale; 
- Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 

2020 şi estimări pentru anii 2021-2023 repartizati conform deciziei directorului D.G.R.F.P. Prahova 
nr. 3173/07.02.2020 si decizia Inspectoratului General nr. 492/17.02.2020, pentru repartizarea 
sumelor alocate din unele venituri ale bugetului de stat;   

- Decizia nr 48/10.01.2020 privind limitele pentru sumele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale – estimari pentru anii 2021 – 2023; 

- Centralizatoarele matricole pe surse atat la persoane juridice cat si la persoane fizice pentru  
anul 2020 in vederea fundamentarii veniturilor bugetului local; 

- Calculul cheltuielilor materiale pentru fundamentarea capitolelor bugetului local pe anul  
2020; 

- H.C.L. nr. 3/28.01.2020 pentru utilizarea excedentului anului 2019 al comunei Telega in anul  
2020; 

- H.C.L. nr. 5/28.01.2020 privind aprobarea programului de prioritizare a inventitiilor in anul 
2020; 

- Lista cu obiectivele de investitii ce vor fi finantate din bugetul local pe anul 2020 
 Bugetele locale, potrivit prevederilor art.26 alin (2¹) din legea 273/2006 modificata si 
completata, se aproba pe sectiunile prevazute la art. 2 alin (1) pct 50 si 51, respectiv  sectiunea de 
functionare si sectiunea de dezvoltare. 

- TOTAL VENITURI:            6.417,91 mii lei  
- TOTAL CHELTUIELI:       9.015,82  mii lei  

din care sectiunea functionare 7.043,82 mii lei si sectiunea dezvoltare 1.972,00 mii lei 
 

PRIMAR 
ILIE GHEORGHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TELEGA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea bugetului local al comunei Telega pe anul 2020 

 
 

         Analizând prevederile: 
a)  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
b) Legii bugetului  de stat pe anul 2020 nr. 5/2019  
c) Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, 
d) Legii 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  
e)  Legii educaţiei naţionale, nr.1/2011, 
f)  Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
g) Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Vazând:  
a) Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 
2020 şi estimări pentru anii 2021-2023 repartizati conform deciziei directorului D.G.R.F.P. Prahova 
nr. 3173/07.02.2020 si decizia Inspectoratului General nr. 492/17.02.2020, pentru repartizarea 
sumelor alocate din unele venituri ale bugetului de stat;  Decizia nr 48/10.01.2020 privind limitele 
pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale – 
estimari pentru anii 2021 – 2023; 
b) H.C.L. nr. 29/31.10.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. 
c) realizând publicarea anunţului cu privire la elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 

privind bugetului local pe anul 2020, în contextul prevederilor legale,  
   Constatând că nu sunt depuse contestaţii privind proiectul bugetului local pe anul 2020, 

   Luând act de : 
a) referatul de aprobare a primarului comunei Telega, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
38/18.02.2020; 
b) raportul de specialitate întocmit de Biroul Financiar -contabil, înregistrat sub nr. 39/18.02.2020; 
c) rapoartele Comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 ale Consiliului Local; 

Luând în considerare: 
a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul 2020, precum şi pentru 
anii 2021 - 2023;  
b) cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-bugetară, precum şi cadrul de 
cheltuieli pe termen mediu; 
c) strategia privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a comunei Telega, 

În temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”a” din 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TELEGA adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre prevede şi autorizează pentru anul 2020: 
a) veniturile structurate pe capitole şi subcapitole; 
b) cheltuielile structurate pe destinaţii, cu detalierea pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, 

articole, precum şi alineate şi paragrafe, după caz; 
c) responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor/ serviciilor publice 

de interes local implicate în procesul de execuţie a bugetului local al comunei Telega. 
            (2) Bugetul local pe anul 2020 are la bază principiile: universalităţii, transparenţei şi 

publicităţii, unităţii, unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare şi echilibrului. 



            (3) Bugetul local pe anul 2020 este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

           (4) Se aprobă numărul de personal, potrivit art. 26 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform statului de funcţii 
anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

           (5) Se ia act că în termenul de 7 zile de la data afişării proiectului bugetului local pe 
anul 2020 nu s-au depus contestaţii cu privire la acesta. 

Art. 2. - Bugetul local pe anul 2020 se stabileşte la venituri în sumă de 6.417.910 lei, iar la 
cheltuieli, în sumă 9.015.820 mii lei. 

Art. 3. - (1) Veniturile bugetului local pe anul 2020 reprezintă limite minime de realizat 
care permit efectuarea cheltuielilor. 
               (2) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2020 nu se realizează, 
ordonatorul de credite limitează efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, 
corespunzător veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate şi prognozei realizării acestora până la 
finele anului. 
              (3) Ordonatorul principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar: 
a) monitorizează gradul de realizare a veniturilor proprii, stabilind măsuri de eficientizare a acestei 
activităţi; 

Art. 4. - (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2020 reprezintă limite maxime 
care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se face în condiţiile legii.  

              (2) Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de 
cheltuieli de către ordonatorul de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita 
creditelor bugetare aprobate. 

Art. 5. – Primarul, în calitatea de ordonator principal de credite, stabileşte salariile de bază, 
indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, 
pentru toate persoanele care au calitatea de angajat în raporturile cu comuna Telega, în calitatea 
acesteia de angajator, persoană juridică, potrivit actelor normative în vigoare. 

Art. 6. - (1) Directorul Şcolii Gimnaziale nr. 1, comuna Telega în calitatea de ordonator 
terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) şi (4) şi art. 22 alin. (1) şi (3) Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, utilizează creditele bugetare ce     
i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţii de învăţământ cu personalitate juridică 
pe care o conduce, inclusiv a structurilor fără personalitate juridică componente ale acesteia, potrivit 
prevederilor din bugetul aprobat şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale. 

               (2) Directorul Şcolii Gimnaziale nr. 1, comuna Telega şi consiliul de 
administraţie al acesteia răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii. 

Art. 7.- (1) Ordonatorul principal de credite aprobă, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege 
ori prin prezenta hotărâre, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în bugetul 
local, în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară 
efectuarea cheltuielilor. 

             (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul local ori 
în bugetul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, altele decât Gimnaziale nr. 1, comuna 
Telega li se aprobă de către  ordonatorul  principal de credite şi se efectuează numai cu viza 
prealabilă de control financiar preventiv propriu, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, 
încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora, pe baza notelor de 
fundamentare/referatelor de necesitate prezentate de conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice 
interesate. 

         (3) Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare efectuării oricăror 
cheltuieli aferente activităţilor şi acţiunilor finanţate din bugetul local se stabilesc de către 
ordonatorul principal de credite, în condiţiile legii. 

Art. 8. - (1) Primarul comunei asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri, inclusiv 
efectuarea prin dispoziţie a acestuia, a următoarelor operaţiuni: 

a) virarea de credite; 
b) încadrarea asistenţilor personali din structura compartimentului de asistenta sociala, se 

va face cu respectarea prevederilor legale; 
c) rectificarea bugetului local. 
            (2) Modificările impuse de aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) se supun 

validării Consiliului Local la prima şedinţă a acestuia. 



Art. 9. - Dacă bugetul local pe anul 2021 nu a fost aprobat până cel târziu la data 31 
decembrie 2020, se autorizează ordonatorul de credite al comunei să aplice în continuare bugetul 
anului 2020 până la aprobarea noului buget. 

    Art.10. - Secretarul General al Comunei Telega comunică prezenta hotărâre instituţiilor, 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZA 
BREZEANU COSTEL    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
       CONDRUZ ELENA 

 
                                                   

                                                                                                                          
Telega,  27.02.2020 
Nr. ……… 
 


