
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea bugetului local pe anul 2020 şi estimarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru anii 2021-2023 al comunei Griviţa 

 

 Având în vedere: 

- Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;  

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. - Bugetul local al comunei Griviţa, pe anul 2020, se stabileşte la venituri în sumă 

de 19.606.236, format din venituri proprii şi prelevări de la bugetul de stat, detaliat pe capitole şi 

subcapitole, iar la cheltuieli în sumă de 19.606.236, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se aprobă estimările bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2021 – 2023, 

conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Se aprobă lista investiţiilor pentru anul 2020, conform Anexei nr. 3 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Excedentul bugetar al comunei Griviţa la sfârşitul anului 2019, în sumă de 

1.057.336 lei, va fi utilizat conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 5. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului Contabilitate va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului comunei. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 20.02.2020, cu 12 voturi 

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

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

          Consilier                  Secretar general 

                Maricel Pavel                                                           Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

 

 

 

Griviţa, 20 februarie 2020 

Nr. 4 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 4/2020 

SPECIFICAŢIE 
Buget 

iniţial 

TOTAL VENITURI 19.606.236 

Total venituri proprii  I+II+lll 2.985.336 

l.Impozite și taxe ale bugetului local 1.120.000 

impozit pe venit din transferuri (03.02.18) 8.000 

impozit pe clădiri de la persoane fizice (07.02.01.01) 80.000 

impozit pe clădiri persoane juridice (07.02.01.02) 22.000 

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

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

impozitul pe teren extravilan de la persoane fizice şi juridice (07.02.02.03) 245.000 

taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice (16.02.02.01) 60.000 

taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice (16.02.02.02) 35.000 

taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de funcționare (16.02.03) 2.000 

alte impozite şi taxe  (18.50) 116.000 

venituri din concesiuni şi închirieri (30.02.05.30) 95.000 

venituri din prestării de servicii (33.02.08) 140.000 

taxe extrajudiciare de timbru (34.02.02) 8.000 

ve  venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale(35.02.01.02) 190.000 

II. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) 808.000 

cote defalcate din impozit pe venit (04.02.01) 577.000 

cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local (04.02.04) 231.000 

III. Operaţiuni financiare 1.057.336 

sume din excedentul bugetului local utilizate pentu finanţarea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare (40.02.14) 

1.057.336 

IV. Sume defalcate din TVA 2.801.000 

sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) 1.819.000 

sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunei (11.02.02) din care:  

952.000 

drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile 

lunare 

790.000 

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

cheltuieli privind plata stimulentelor educationale acordate copiilor proveniti din 

familii defavorizate (tichete sociale pentru grădiniţă) 

10.000 

cheltuieli pentru drepturile copiilor cu cerinţe educaționale speciale integrați  în 

învăţământul de masă 

14.000 

cheltuieli pentru finanţare ajutorului pentru încalzirea locuinței cu lemne 12.000 

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

V.  Subvenţii  13.494.500 

subvenţii pentru lemne altele decât cele de la Legea nr. 416/2001 (42.02.34) 38.000 

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

finanţarea programului Național de Dezvoltare locală 13.129.000 

alocări Agentia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (43.02.21) 195.000 

Suventii alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor PRDR 2014-2020 62.000 

Vl.Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 

(48.02.04) 
325.400 



sume primite în contul plăților efectuate în anul curent (48.02.04.01) 325.400 

TOTAL CHELTUIELI 19.606.236 

1. Autorităţi  executive – (51.02) 1.683.200 

cheltuieli de personal 1.384.000 

cheltuieli  materiale 299.200 

2. Alte servicii publice generale - 54.02.50 280.000 

cheltuieli  materiale 275.000 

fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 5.000 

3. Ordine şi siguranţă publică – (61.02) 70.500 

cheltuieli de personal 50.500 

cheltuieli  materiale 20.000 

4. Învăţământ – (65.02) 2.192.400 

cheltuieli  materiale 201.800 

transferuri-burse elevi 12.000 

tichete cadou pentru cheltuieli sociale 10.000 

sume primite din bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii 

cu cerinţe educationale speciale integraţi în învăţământul de masă 

14.000 

cheltuieli de capital 1.954.600 

5. Sănătate - (66.02) 95.100 

cheltuieli de personal 72.100 

reparaţii curente 23.000 

6. Cultura – religie - (67.02 ) 800.400 

cheltuieli de personal 56.000 

cheltuieli  materiale 82.000 

cheltuieli de capital 662.400 

7. Asistenţă socială – (68.02) 1.028.000 

cheltuieli de personal -  drepturile însoţitorilor persoanelor 

 cu handicap şi indemnizaţii persoane cu handicap 

948.000 

subvenţii pentru încălzire 50.000 

ajutoare de urgenţă și burse 30.000 

8. Servicii şi dezvoltare publică - (70.02) 5.939.936 

cheltuieli materiale 395.000 

cheltuieli de capital 5.544.936 

9. Protecţia mediului 137.000 

cheltuieli materiale 137.000 

10. Transporturi şi comunicaţii - drumuri şi poduri –  7.379.700 

materiale (drumuri şi poduri) 648.000 

cheltuieli de capital 6.731.700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 4/2020 

Estimările bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2021 – 2023 

SPECIFICAŢIE 

Buget 

estimat 

2021 

Buget 

estimat 

2022 

Buget 

estimat 

2023 

TOTAL VENITURI 11.501.000 5.058.000 5.178.000 

Total venituri proprii  I+II+lll 2.182.000 2.564.000 2.668.000 

I. Impozit pe venit din transferuri (03.02.18) 9.000 9.000 10.000 

ll. Impozite sit axe ale bugetului local 1.210.000 1.433.000 1.505.000 

impozit pe clădiri de la persoane fizice (07.02.01.01) 83.000 88.000 93.000 

impozit pe clădiri  persoane juridice (07.02.01.02) 27.000 24.000 25.000 

impozitul pe teren intravilan de la persoane fizice 

(07.02.02.01) 

112.000 168.000 174.000 

impozitul pe teren intravilan de la persoane juridice 

(07.02.02.02) 

52.000 50.000 64.000 

impozitul pe teren extravilan de la persoane fizice şi juridice 

(07.02.02.03) 

257.000 370.000 383.000 

taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele 

fizice (16.02.02.01) 

63.000 88.000 90.000 

taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele 

juridice (16.02.02.02) 

37.000 38.000 40.000 

taxe și tarife  pentu eliberare de licenţe şi autorizaţii de 

funcţionare 

2.000 2.000 2.000 

alte impozite şi taxe  (18.02.50) 122.000 127.000 133.000 

venituri din concesiuni şi închirieri (30.05.30) 100.000 105.000 110.000 

venituri din prestării de servicii (33.02.08) 147.000 154.000 162.000 

taxe extrajudiciare de timbru (34.02.02) 8.000 9.000 9.000 

venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit 

dispozitiilor legale (35.02.01.02) 

200.000 210.000 220.000 

IIl. Cote şi sume  defalcate din impozitul pe venit (04.02) 963.000 1.122.000 1.153.000 

cote defalcate din impozit pe venit: (04.02.01) 605.000 736.000 766.000 

cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetului local (04.02.04) 

358.000 386.000 387.000 

IV. Sume defalcate din TVA 2.944.000 2.375.000 2.384.000 

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

locale (11.02.06) 

1.454.000 886.000 892.000 

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

descentralizate la nivelul comunei (11.02.02) din care:  

1.465.000 1.469.000 1.472.000 

sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri   (11.02.05) 25.000 20.000 20.000 

V.  Subvenţii  6.375.000 119.000 126.000 

subvenţii pentru lemne altele decât cele de la Lg. 416 

(42.02.34) 

40.000 42.000 44.000 

subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 

(42.02.41) 

75.000 77.000 82.000 

finanţarea PNDL (42.02.65) 6.200.000 0 0 

alocări ANCPI (43.02.21) 60.000 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI 11.501.000 5.058.000 5.178.000 

1. Autorităţi  executive – (51.02) 1.770.000 1.856.000 1.948.000 

cheltuieli de personal 1.454.000 1.526.000 1.599.000 

cheltuieli  materiale 316.000 330.000 349.000 

2. Alte servicii publice generale – (54.02.50) 306.000 321.000 336.000 

cheltuieli  materiale 300.000 315.000 330.000 

fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 6.000 6.000 6.0000 

3. Ordine şi siguranţă publică – (61.02) 77.000 79.000 83.000 

cheltuieli de personal 55.000 57.000 59.000 

cheltuieli  materiale 22.000 22.000 24.000 

4. Învăţământ – (65.02) 252.000 219.000 227.000 

cheltuieli  materiale 215.000 181.000 189.000 

tichete cadou pentru cheltuieli sociale şi drepturile copiilor 

cu CES 

25.000 26.000 26.000 

transferuri – burse elevi 12.000 12.000 12.000 

5. Sănătate - (66.02) 120.000 107.000 112.000 

cheltuieli de personal 95.000 81.000 85.000 

Cheltuieli materiale 25.000 26.000 27.000 

6. Cultură – religie - (67.02 ) 137.000 145.000 151.000 

cheltuieli de personal 61.000 63.000 66.000 

cheltuieli  materiale 76.000 82.000 85.000 

7. Asistenţă socială - (68.02) 1.084.000 1.136.000 1.189.000 

cheltuieli de personal drepturile însoţitorilor persoanelor 

 cu handicap şi indemnizaţii persoane cu handicap 

1.063.000 1.113.000 1.166.000 

burse 21.000 23.000 23.000 

8. Servicii şi dezvoltare publică - (70.02) 680.000 705.000 736.000 

materiale (iluminat public) 418.000 437.000 462.000 

cheltuieli de capital 262.000 268.000 274.000 

9. Protecţia mediului 145.000 152.000 158.000 

cheltuieli materiale 145.000 152.000 158.000 
10. Transporturi şi comunicaţii - drumuri şi poduri -  6.930.000 338.000 238.000 
materiale (drumuri şi poduri) 629.000 338.000 238.000 
cheltuieli de capital  6.301.000 0 0 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

          Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 4/2020 

LISTA 

obiectivelor de investiţii pe anul 2020, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivelor de 

investiţii 

Va

loa

rea 

tot

ală 

Valoarea 

totală 

actualizată 

fianţare din 

Cheltuieli 

total 

Finanţarea 

suprogram

ului 

moderniza

rea satului 

românesc 

(42.02) 

Bugetul 

credite 

bancare 

interne 

Contrac

t 

50.81.      

/2013 

Bugetul 

FEADR 

(48.02;44

3.02)   

Alte 

surse 

consti

tuite 

potriv

it 

legii 

45.02 

Total 

alocaţii 

bugetare 

Col.10+11 

din care 

De la 

bugetul 

local(7

1 vp) 

Pe Seama 

transferur

ilor de la 

bugetul 

de 

stat(ct.82.

98.02) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 TOTAL  14.893.636 14.893.636 13.129.000  387.400  1.377.236 319.900 1.057.336  

A Lucrări în continuare  14.408.636 14.408.636 13.074.000  387.400  947.236 0 947.236  

B Lucrări noi, din care  50.200 50.200 0  0  50.200 0 50.200  

C Alte cheltuieli de investiţii  434.800 434.800 55.000  0  379.800 319.900 59.900  

 CAP.65.02  1.954.600 1.954.600 1.882.600    72.000 72.000 0  

A Lucrări în continuare  1.827.600 1.827.600 1.827.600        

 Modernizare și extindere 

școală gimnazială  Stroe 

Belloescu sat Grivița, comuna 

Grivița judeţul Vaslui 

 1.827.600 1.827.600 1.827.600        

B Lucrări noi            

             

C Alte cheltuieli de investiţie  127.000 127.000 55.000    72.000 72.000 0  

 CAP.67.02  662.400 662.400   387.400  275.000  275.000  

A Lucrări în continuare  662.400 662.400   387.400  275.000  275.000  

 Înființarea Centrul cultural 

Stroe Belloescu în satul 

Grivița, comuna Grivița, 

judeţul Vaslui 

 662.400 662.400   387.400  275.000  275.000  

B Lucrări noi  0 0     0 0 0  

C Alte cheltuieli de investiți  0 0     0 0 0  

 CAP.70.02  5.544.936 5.544.936 5.049.000    495.936 150.000 345.936  



A Lucrări în continuare  5.338.436 5.338.436 5.049.000    289.436 0 289.436  

 Extindere reţea canalizare în 

comuna Griviţa, județul Vaslui 

 5.338.436 5.338.436 5.049.000     289.436 0 289.436  

B Lucrări noi  00 0 0    0 0 0  

             

C Alte cheltuiei de investiţie  206.500 206.500     206.500 150.000 56.500  

 CAP.84.02  6.731.700 6.731.700 6.197.400    534.300 97.900 436.400  

A Lucrări în continuare  6.580.200 6.580.200 6.197.400    382.800 0 382.800  

 Modernizare drumuri  săteşti 

de interes local în localităţile 

Griviţa şi Trestiana, comuna 

Griviţa, judeţul Vaslui 

 6.197.400 6.197.400 6.197.400    0 0 0  

 Colectarea si evacuarea apei 

pluviale pentru inlaturarea 

efectelor inundațiilor,sat 

Trestiana,comuna Grivița,jud. 

vaslui 

 382.800 382.800     382.800 0 382.800  

B Lucrări noi  50.200 50.200     50.200 0 50.200  

 Realizarea podetețe de acces la 

proprietății in satul Trestiana, 

comuna Grivita, judetul Vaslui 

 50.200 50.200     50.200 0 50.200  

C Alte cheltuieli de investiţie  101.300 101.300     101.300 97.900 3.400  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

          Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 4/2020 

 

Repartizare excedent bugetar pe obiective de investiţii 

 

Denumire obiectiv/proiect Categorie de investiţii 

Capitol/ 

titlu de 

cheltuială 

bugetară 

Credite 

bugetare 

aprobate 

pentru 

anul 

curent 

lei 

“Înființarea Centrului cultural 

Stroe Belloescu în satul 

Grivița, comuna Grivița, 

judeţul Vaslui” 

servicii de supraveghere a lucrărilor 67.02.03.07 7.140 

consultanță management de proiect 67.02.03.07 8.450 

construcții și instalații 
67.02.03.07 

259.410 

Total cap. 67  275.000 

“Extindere reţea canalizare  în 

comuna Griviţa, judeţul 

Vaslui” 

construcții și instalații 70.02.50 305.936 

asistență tehnică  proiectant 70.02.50 15.000 

asistență tehnică  diriginte de șantier 70.02.50 25.000 

Total capitol 70.02 70.02 345.936 

“Colectare și evacuare ape 

pluviale pentru înlăturarea 

efectelor inundațiilor, sat 

Trestiana, comuna  Grivița, 

județul Vaslui” 

construcții 84.02 382.800 

cote ISC 84.02 1.600 

servicii diriginţie şantier 84.02 1.800 

“Realizare podețe de acces la 

proprietăți” 
construcții  84.02 50.200 

Total cap. 84.02  436.400 

TOTAL  1.057.336 

 


