
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului local  

pentru trimestrul I, anul 2020 

 

 Având în vedere: 

- necesitatea că trimestrial, ordonatorii principali de credite să întocmescă situaţii 

financiare asupra execuţiei bugetare; 

- art. 57 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 4/2020 pentru aprobarea bugetului local pe anul 

2020 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2021-2023 al comunei Griviţa; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. - Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pentru trimestrul I, anul 2020, 

conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art. 2. - (1) Detalierea veniturilor bugetului local realizate în trimestrul I, anul 2020 este 

prevăzută în Anexa nr.1. 

 (2) Detalierea cheltuielilor bugetului local efectuate în trimestrul I, anul 2020 este 

prevăzută în Anexa nr. 2. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului general al comunei. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020, cu 13 voturi 

„pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

          Consilier                  Secretar general 

                Valentin Popa                                                           Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griviţa, 30 aprilie 2020 

Nr. 16 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 16/2020 

Contul de execuţie al bugetului local, pentru venituri, la data de 31 martie 2020 

SPECIFICAŢIE 

Prevederi 

bugetare 

anuale 

Prevederi 

bugetare 

trimestrial

e 

Incasări 

realizate 

TOTAL VENITURI 19.706.236 2.686.500 1.360.166.65 

Total venituri proprii  I+II+lll 3.085.336 1.214.264 570.746,65 

l.Impozite și taxe ale bugetului local 1.120.000 406.264 367.409,50 

Impozit pe venit din transferuri (03.02.18) 8.000 1.000 2.033,50 

impozit pe clădiri de la persoane fizice (07.02.01.01) 80.000 20.000 37.212 

impozit pe clădiri persoane juridice (07.02.01.02) 22.000 7.000 5.139 

impozitul pe teren intravilan de la persoane fizice (07.02.02.01) 107.000 42.000 45.735 

impozitul pe teren intravilan de la persoane juridice (07.02.02.02) 12.000 1.000 1.669 

impozitul pe teren extravilan de la persoane fizice şi juridice 

(07.02.02.03) 

245.000 25.000 112.114 

taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice 

(16.02.02.01) 

60.000 31.264 30.594 

taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice 

(16.02.02.02) 

35.000 35.000 7.587 

taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de 

funcționare (16.02.03) 

2.000 2.000 60 

alte impozite şi taxe  (18.02.50) 116.000 6.000 15.131 

venituri din concesiuni şi închirieri (30.02.05.30) 95.000 5.000 22.987 

venituri din prestării de servicii (33.02.08) 140.000 140.000 26.750 

taxe extrajudiciare de timbru (34.02.02) 8.000 1.000 1.905 

venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispozitiilor 

legale (35.02.01.02) 

190.000 90.000 19.841 

Taxe speciale (36.06.00)   38.752 

II. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) 908.000 38.000 183.107,15 

cote defalcate din impozit pe venit (04.02.01) 577.000 7.000 126.633,15 

cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului 

local (04.02.04) 

231.000 31.000 56.474 

Sume repartizate din Fondul  la dispoziția Consiliului Judetean 

(04.02.05) 

100.000 0 0 

III. Operaţiuni financiare 1.057.336 170.186 20.230 

sume din excedentul bugetului local utilizate pentu finanţarea 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (40.02.14) 

1.057.336 170.186 20.230 

IV. Sume defalcate din TVA 2.801.000 770.000 770.000 

1. sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale 

(11.02.06) 

1.819.000 497.000 497.000 

2. sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunei (11.02.02) din care:  

952.000 268.000 268.000 

drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav 

sau indemnizațiile lunare 

790.000 221.000 221.000 

cheltuieli prevăzute la art. 104 lit. b) din Legea educatie nr. 1/2011            126.000 23.000 23.000 

cheltuieli privind plata stimulentelor educationale acordate 

copiilor proveniti din familii defavorizate (tichete sociale pentru 

grădiniţă) 

10.000 0 0 

cheltuieli pentru drepturile copiilor cu cerinţe educaționale 

speciale integrați  în învăţământul de masă 

14.000 7.000 7.000 



cheltuieli pentru finanţare ajutorului pentru încalzirea locuinței cu 

lemne 

12.000 12.000 12.000 

3. sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri (11.02.05) 30.000 5.000 5.000 

V.  Subvenţii  13.494.500 1.302.050 19.420 

subvenţii pentru lemne altele decât cele de la Legea nr. 416/2001 

(42.02.34) 

38.000 38.000 3.454 

subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii (42.02.41) 70.500 69.050 15.966 

finanţarea subprogramului Modernizarea satului românesc 13.129.000 1.000.000  

sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea din PNDR 2014-

2020  

195.000 195.000 0 

alocări Agentia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

(43.02.21) 

62.000 0 0 

Vl.Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare 

Rurala (FEADR)(48.02.04 
325.400 0 0 

sume primite in contul plăților efectuate in anul current 

(48.02.04.01) 

325.400 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 16/2020 

Contul de execuţie al bugetului local, pentru cheltuieli, la data de 31 martie 2020 

 

SPECIFICAŢIE 

 

Prevederi 

bugetare 

anuale 

Prevederi 

bugetare 

timestriale 

Plăţi 

realizate la 

trim. l 2019 

Disponibil 

TOTAL CHELTUIELI 19.706.236 2.686.500 926.479,10 1.755.020,90 

1. Autorităţi  executive – (51.02) 1.683.200 504.000 359.322,64 144.677,36 

cheltuieli de personal 1.384.000 407.000 322.162 94.838 

cheltuieli  material 299.200 87.000 45.070,64 41.929,36 

cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Alte servicii publice generale - 54.02.50 280.000 71.000 0,00 0,00 

cheltuieli  material 275.000 66.000 0,00 0,00 

fond de rezervă bugetară la dispozitia autorităţilor 

locale 

5.000 5.000 0,00 0,00 

Contribuții ale admin.publice locale  la realz. unor 

lucrari si servicii de interes public local in baza unor 

convrntii sau contracte de asociere 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Ordine şi siguranţă publică – (61.02) 90.500 15.800 11.564 4.236 

cheltuieli de personal 50.500 15.800 11.564 4.236 

cheltuieli  material 40.000 0,00 0,00 0,00 

4. Învăţământ – (65.02) 2.192.400 82.000 47.994,86 34.005,14 

cheltuieli  materiale 201.800 42.000 21.039,86 20.960,14 

Transferuri-burse elevi 12.000 6.000 0,00 6.000 

tichete cadou pentru cheltuieli sociale 10.000 0,00 0,00 0,00 

sume primate din bugetul judeţului pentru plata 

drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe 

educationale speciale integraţi în învăţământul de 

masa 

14.000 7.000 6725 275 

cheltuieli de capital 1.954.600 27.000 20.230 6.770 

5. Sănătate - (66.02) 95.100 44.400 38.736,48 5.663,52 

cheltuieli de personal 72.100 21.400 15.966 5.434 

- cheltuieli materiale-reparatii curente 23.000 23.000 22.770,48 229,52 

6. Cultura – religie - (67.02 ) 800.400 36.800 20.257,38 16.542,62 

cheltuieli de personal 56.000 16.800 12.499 4.301 

cheltuieli  material 82.000 20.000 7.758,38 12.241,62 

cheltuieli de capital 662.400 0,00   

7. Asistenţă socială – (68.02) 1.108.000 452.000 326.644 125.356 

cheltuieli de personal drepturile însoţitorilor 

persoanelor cu handicap şi indemnizaţii persoane cu 

handicap 

560.000 285.000 211.457 73.543 

subvenţii pentru încălzire 488.000 157.000 115.187 41.813 

ajutoare sociale in natura 50.000 0,00 0,00 0,00 

Burse -studenti 10.000 10.000 0.00 10.000 

8. Servicii şi dezvoltare publică - (70.02) 5.939.936 1.196.500 79.023,18 1.117.476,82 

materiale (iluminat public,apa ,salubrizare) 395.000 110.000 79.023,18 30.976,82 

cheltuieli de capital 5.544.936 1.086.500 0,00 1.086.500 

9. Protecţia mediului 137.000 50.000 18.706 31.294 

cheltuieli material 137.000 50.000 18.706 31.294 

10. Transporturi şi comunicaţii - drumuri şi 

poduri –  

7.379.700 234.000 24.230,56 209.769,44 

- materiale (drumuri şi poduri) 648.000 234.00 24,260,32 209.739,68 

- cheltuieli de capital 6.731.700 0,00 -29,76 0,00 

 


