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Primar,
Ec. GONTEA Violet

NOTA DE FUNDAMENTARE
-r In vederea aprobarii

BUGETULUI de VENITURI si CHELTUIELI
UAT COMUNA DRAJNA

pentru ANUL 2016
si estimari pentru anii 2017, 2018, 2019

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2016 s-a tinut
cont de urmatoarele prevederi legislative :

o Legea nr. 339/18.12.2015- pentru aprobarea br-rgetului de stat pe anul 2A16,
. Legea nr.27312006 privind finantele publice locale.
o Legea contabilitatli nr. 82lI99l
r Legea nr.22712015
o Legea nr.21512001- administratiei publice locale
o Deciziei Directonrlui Executiv al DGRFP Prahova, nr.916128.0L2016
o Scrisoarea M.F.P. nr 420400124.12.2015
o Deciziei D.G DGRFP Ploiesti m.3208128.12.2015
o Procesul verbal comrrn intre Inspctoratul Scolar.Iudet Prahova nr. 101/18.01.2016 si D.G.R.F.P.

Plo iest i  nr .  1167 I  18.01.201 6.
o HCJP Prahova nr.3127.01.2016
. Fisa cu limite pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - estimari anli 2017-

2019
I.Conform Fisei cu indicatori pentru bugetul local, Comunei Drajna s-a repartizat suma de 5.703.000 lei
reprezentand sume si cote defalcate din impozitul pe venit si sume defalcate din TVA dupa cum urmeaza:

Lei
INDICATOR COD SUMA
Cote si sume defalcate din imoozitul pe venit 04.02.0r 823.000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 1.587.000
Sume defalcate din TVA pentru finantarea :
-Chelt cu salariile si contrib ale instit invatamant rt.02.02 1.487.000
-Sume defalcate din TVA pentru finantarea Cheltuieli cf art 104
al2lit b-d les Ed Nat nr ll20ll actualiz.

11.02.02 176.000

-Drepturi asistenti pers cu handicap sau indemnizlunare r1.02.02 1.2s3.000
-alte chelt cf art 5 alin 3 Les. 186129.I2.20I4 1r.02.02 4.000
Sume defalacte din TVA pentru echilibrarea busetelor locale r1.02.06 373.000
TOTAL 5.703.000

Fundamentarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 are in vedere indeplinirea urmatoarelor
functii:

o Functia de previziune,
o functia de control a executiei financiare si
o functia de echilibru financiar -venituri si cheltuieli

In conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr.27312006 excedentul anual al bugetului local
rezultat la incheierea exercitiului bugetar, seutilizeaza astfel:
a)-ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare,
b)-pentru acoperirea temporara a golurilor de casa,
c)-pentru acoperirea definitiva a eventualelor deJicite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz.



Propunerea pentru utilizarea excedentului anului 2015 este ca sursa de finantare pentru cheltuieli d
dezvoltare. Suma care face obiectul celor mentionate este de 2.103.458,27 lei

VENITURI
Veniturile proprii ale UAT Comuna Drajna sunt compuse din impozite si taxe locale (impozit pe cladiri, terer
mijloace de transport, persoane frzice si juridice, venituri din concesiuni si inchirieri, alte impozite si taxe

' estimate pentru anul 2016 la nivelul sumei de 1.443.000 lei danul zu I o la nrvelul surnel cum urTneaza

Nr.
crt.

DENUMIRE INDICATOR ESTIMARI
2016

I mpozit venit transfer proprietate 03 02 30.000
1 mpozit pe venit 03 02 18 30.000
t l mpozite si taxe pe proprietate: 07 02 434.000
1 mpozit pe cladiri oersoane fizice 07 02 01 01 100.000
2 lmoozit pe cladiri oersoane iuridice 07 02 01 02 150.000
3 lmpozit pe terenuri persoane fizice 07 02 02 01 1 10.000
4 lmpozit pe terenuri persoane iuridice 07 02 02 02 12.000
5 lmpozit teren din extravilan 07 02 02 03 50.000
6 Taxe iudiciare de timbru 07 03 00 2.000
7 Alte impozite si taxe pe proprietate 07 02 50 10.000
ill Taxe pe util izarea bunurilor 16 02 220.000
1 Taxa asupra miil. de transport pers. f izice 16 02 02 01 170^000
2 Taxa asupra miil. de transport pers. iuridice 16 02 02 02 40.000
3 Alte tx pt util izarea bunuri 16 02 50 10.000
IV Alte impozitesi taxe fiscale 18 02 2.000
1 Alte imp si taxe loc. 18 02 50 2.000
V Venituri din proprietate 30 02 300.000
1 Venituri din concesiuni 30 02 05 300000
VI Venituri din prestari de servicii 33 02 2.000
1 Venituri din prestari de servicii (taxa eliberare Cl) 33 02 08 2.000
vil Venituri din alte taxe administrative si de timbru 34 02 40.000
1 Taxe extra iud de tb 34.02.02 20.000
2 Alte ven din taxe adiminstr 34.02.50 20.000
vill Venituri din amenzi 35 02 85.000
1 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 35.02.01 70.000
2 Alte amenzi 35.02.50 15.000
XI Diverse venituri 36.02 300.000
1 Diverse venituri 36.02.50 300.000
X Subventii de la bugetul de stat 42 02 30.000
1 Subventii aiutor de incalzire locuintei cu lemne 42 02 34 30000

TOTAL VENITURI PROPRII 1.443.000
Prognozarea Veniturilor proprii estimate a se incasa in anul 2016 are la baza situatiile privind

Debitarea initiala- impozite si taxe persoane frzice si juridice- an 2016 si gradul de colectare a veniturilor
proprii in anul 2015.



CHELTUIELI
Prin urmare bugetul local al comunei Drajna pentru anul2016 cumuleaza suma de

9.249.000lei distribuita pe cheltuieli dupa cum urmeaza:
1.763.000 lei Invatamant

830.000 lei pentru cheltuieli de personal,
848.000 lei pentru cheltuieli curente de intretinere si functionare,

1.153.000 lei pentru asistenta sociala,
100.000 lei pentru fondul de rezewa bugetara cf. Legii 27312006,
30.000 lei pentru ajutor de incalzire
10.000 lei fond pentru situatii de urgenta

4.515.000 lei pentru investitii.(Excedent 2103000 lei + Bug. Local 2.412.000lei)
In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul2016 s-a avut in vedere respectarea

prevederilor legislative privind elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli.
Fundamentarea fondului de salarii pentru anul2016 arelabaza:

o structura de personal stabilita conform organigramei,
o grila de salarizare aplicabila,
. importanta si complexitatea lucrarilor ce revin fiecarui post,
o pregatirea si competenta fiecarui salariat.

COD 10- La partea de cheltuieli cu salariile in bugetului local, sumele prevazute aulabaza statul de functii
aferent anului 2016 pentru cheltuielile de personal (salarii, viramente, contributiile unitatii ) compus din
Administratie- capitol 51, Seviciu Evidenta persoane - capitol 54, Politie Locala- capitol 61, Invatamant-
capitol 65. Cultura - capitol 67, Asistenta Sociala - capitol 68
Cod 20- Cheltuielile materiale (energie electrica, apa, salubrizare, posta, telefon, internet, publicatii,
asigurari cladiri si auto, intretinere aparatura electronica si programe informatice, materiale consumabile -

fumituri de birou si materiale de curatenie, alte bunuri si servicii), intretinere si reparatii pentru:
Administratie- capitol 51, Seviciu Evidenta persoane - capitol 54, Politie Locala- capitol 61, Invatamant-
capitol 65, Cultura - capitol 67si Asistenta Sociala- capitol 68, Servicii si Dezvoltare Publica- capitolT0.
COD 71
Obiectivele de investitii stabilite in functie de prioritati conform listei de investitii - Lucrari in continuare
si Lucrari noi ;
Conform Legii finantelor publice ff. 27312006, art. 36 in bugetele locale se inscrie fondul de rezerva
bugetara in cota de pana la 5o/o din totalul cheltuielilor si acesta se utilizeaza pe baza de hotarare a
consiliului local pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in cursul exercitiului
bugetar sau pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 a fost conceput ca un element de legatura intre reahzarile
anului 2015 si bugetul previzionat pentru anii2077,2018,2019, respectand structura si conceptul unui buget
multianual.

l. Fisa cu indicatori pentru bugetul local an 2076,
2. Fisa cu indicatori pentru bugetul local an 2017-2019
3. Lista de investitii a bugetului local pentru anul2016,
4. Contul de Executie al Bugetului Local3l decembrie 2015
5. Statul de Functiuni pentru anul2016
6. Centralizator salarii luna dec 2015 pe capitole de cheltuieli
7. Organigrama An 2016.
8. Referate


