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NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET LOCAL PE ANUL 2023

Avand in vedere:

din cota de 6% dinimpozitul estimat a se incasa la bugetul de stat - Fond

la dispozitia consiliului judetean pe a nul2023 si estimarile pentru sumele

defalcate din TVA pentru echilibrare pe anii 2024-2026;

defalcate din impozitul pe venit si sume defalcate din TvA pentru

echilibrare pe anu 12023 si estimarile pentru anii 2024-2026 ;

defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor

pe anul 2023 si estimarile pentru a nii2024-2026, pentru plata asistentilor

personali si a indemnizatiilor persoanelor cu handicap ;

defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor

pe anu I 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026 pentru plata

sti m u lentelor ed ucationaleacordate copii lor d in fa milii defavorizate ;

Propunem spre dezbatere proiectul de buget pe anul 2023'

Veniturile si cheltuielile propuse pentru bugetul local pe anul 2023, Pe cele doua

sectiuni - functionare si dezvoltare, sunt incluse in anexa nr' 1'

Lista obiectivelor de investitii propusa pentru anul 2023 este cuprinsa in anexa

nr. 2.

veniturile si cheltuielile propuse pentru bugetul serviciul local de salubrizare

(sursa E) sunt incluse in anexa nr' 3'



Veniturile bugetului local se compun din:

cote si sume defalcate din impozitul pe venit, tittut 04, repartizate de AJFP

si CJ Giurgiu;

Sume defotcote din TVA pentru chettuieli descentrolizqte si pentru

echitibrqre reportizqte de AJFP si cl Giurgiu ;

sumele defalcote din TVA pentru cheltuieli descentrolizqte, in sumq de

5258 mii lei sunt repartizote pentru :

o sqtariile osistentilor personoli si indemnizatiile persoonelor cu

handicaP - 4826 mii lei;

o Drepturile copiilor cu cerinte speciqle integroti in

mosq 70 mii lei;

o Tichetele de gradinitq ocordqte copiilor din fomiliile defovorizate in

scopul porticiporii in invatomontul prescolor - 9 mii lei;

o Burse scolare ocordote elevilor din invatomontul de moso - 4L3 mii

lei ;
o Chettuieli materiale invqtqmont (nu s-ou primit inco sumele)

de 37.L2.2022 si includ :

o lmpozit si tqxo pe cladiri - persoone fizice si iuridice ;

. lmpozit si toxo pe cladiri persoqne fizice, iuridice si teren

extrovilan ;
o Taxo outo pentru persoone fizice si iuridice ;

o Atte impozite si toxe - toxe urbanism, alte toxe stabilite prin HCL ;

o Redevento miniera ochitqta de bolastierele de pe rqzo comunei ;

o Chirii si concesiuni - aferente terenurilor/ ctodirilor din domeniul

public si privat concesionate sou inchiriote ;

o Amenzi oplicote persoonelor core ou domicitiul pe rozo localitotii;

o Alte venituri - taxa de solubrizare incasato de primorie conform

HCL;

F Subv entii - ajutorul de colduro cqre se vireaza de AJPTS Giurgiu conform

dosarelor inregistrote lo primarie;

invatomantul de



Chettuietite bugetului locol includ :

asiguratorie pentru munca,vouchere de vocanto ;

chettuielite de personol includ soloriile personolului din primarie

(demnitori, functionari publici si personal contractual) si soloriile

o si ste ntilo r Pe rso n a I i.

pentru sqloriile asistentilor personali si indemnizotiile persoqnelor cu

hondicap, s-o propus pentru bugetul pe anul 2o2g suma de 5655 mii lei.

Din oceasta sLtma, 4g26 mii tei a fost olocoto din sume defolcate din TVA

pentru chettuieli descentralizate la nivelul comunelor'

o cheltuielite cu intretinereo si f unctionoreq primoriei (energie,

consumabile, timbre postole, servicii telefonie fixo si mobilo, achizitie de

obicete de inventor, service echipomente birotico, intretinere softwqre,

reporatii curente, deplasari, carburanti microbuze, intretinere microbuze,

asigurori, reparotii, itp, protectio muncii, codouri copii' cursuri de

perfectionore, consurtanto si expertiza, deprosari, octuolizore legi,

publicitote, comision boncqr, olte cheltuieli cu bunuri si servicii);

. chettuieli cu spotiile publice (curotenie porcuri, strozi, ocostamente ;

o cheltuieli cu intretinereo echipomentelor (sistem de supraveghere

video);
o cheltuieli

public, achizitie

festiv;
o cheltuieli cu serviciile cadastrale ;

o cheltuieli cu intretinereq scolilor;

. cheltuieli pentru comboterea inundatiilor si gheturilor ;

. cheltuieli cu reporotiile drumurilor comunale.

Y Ajutoore sociale; ocesteo includ :

o lndemnizatiile persoanelor cu hondicop core nu

osistent Personol;
o Ajutoorele pentru incalzireo locuintei;

o Ajutoarele de urgento ocordote persopanelor oflote in situotii

deficile;
o Tichetele de gradinita - din sume defotcate din TVA s-ou alocot 9

mii lei

cu iluminatut public si festiv - intretinereo iluminatului

si montoi de lompi, demontare echipomente iluminqt

qu oPtat Pentru



o Ajutoorere ocordqte copiilor cu cerinte speciare integroti in

invqtqmontul de moso - din sume defatcote din TvA s-qu olocat 10

mii lei;

Atte cheltuieli; titlul 59 include:

o Burse scolore (merit, studiu si sociale);

pentru qnur scoror 2022-2023 s-o aprobot un numar de 59 burse de

merit,62bursedestudiusi162bursesociole,
suma de 530 mii rei propuso pentru bugetut pe anur 2023 include

prota integrora o burseror pe anur scolor 2022-2023 (ianuarie-

ougist) si o estimore o sumeror pentru anur scolar 2023-2024 (sept-

dec).

Din suma de 5go mii lei, 41g mii tei este olocata din sume defolcate

din TVA, restul de 777 mii lei fiind qlocati din venituri proprii;

osumeocordateechipelorsportive;
o Transferuri cotre culte

listo obiectivelor de investitii
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