
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 
 

H O T A R A R E  

 

privind bugetul local pe anul 2016 
 

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 04.02.2016; 
Analizand referatul  inregistrat sub nr. 6970 din 27.01.2016, prin care se propune 

proiectul  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 
Potrivit adreselor DGRFP Dolj nr.CRR –TRZ 508 si 767/2016 si adresei CJ Dolj nr 

1714/ 28.01.2016 si inregistrata sub nr. 7046/29.01.2016;  
In baza prevederilor: 

- Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 
- Legii nr.340/2015 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 

2016; 
     -  Legii nr.273/2006 (r) privind finatele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
In temeiul art.36,alin.4, lit.a, din Legea nr.215/2001-republicata- privind administratia 

publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
 

H O T A R A S T E : 

 
Art.1.  Se aproba bugetul local al comunei Plenita, judetul Dolj,  pe anul 2016, 

conform anexelor  nr.1 si 2  ce fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2. Primarul comunei prin Serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului propriu 

de specialitate vor duce la  indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 

 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    Nicolae Melusel                                                SECRETAR, 
                           Adrian Marian 
 
 
 
 
Plenita: 04.02.2016 
Nr. 8 
 
 
 

 
 
 

 



Anexa nr.1 la HCL nr. 8 /04.02.2016 
 

PRIVIND BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2016 
 

 

VENITURI – TOTAL                                                                       =    5996 mii lei 

1.Venituri proprii                                                                                      =    1196 mii lei 

2.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru  

   echilibrarea bugetului local  (11.02.06- D.G.F.P.)                               =       453 mii lei 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la       nivelul comunelor (11.02.02)                                                               =      

2768 mii lei 

4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru  

   drumuri  (11.02.05- D.G.F.P.)                                                            =         35 mii lei 

5. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare                   =       741 mii lei                                                             

6. Sume defalcate din impozitul pe venit (41.75%)                              =        493 mii lei 

7. Cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrare-cofinanţare  =         153 mii lei     

 

CHELTUIELI – TOTAL                                                            =      6608 mii lei 

1.Autoritati executive                                                                     =      1951 mii lei 

a.cheltuieli de personal                                                        =        730 mii lei 

b.bunuri si servicii                                                                =        980 mii lei 

c.cheltuieli dezvoltare                                                             =        241 

mii lei                                                  

2.Alte servicii publice generale (Ev.Persoanei)                             =        136 mii lei 

a.cheltuieli de personal                                                           =           82 mii lei 

b.bunuri si servicii                                                                   =          54 mii lei 

3.Ordine publica si siguranta nationala (Politie locală,PSI)               =       513 mii lei 

a.cheltuieli de personal                                                               =       270 mii lei 

b.bunuri si servicii                                                                       =       243 mii lei 

4.Invatamant                                                                                          =     2480 mii lei 

a.cheltuieli de personal                                                                =     2186 mii lei 

b.bunuri si servicii                                                                       =        294 mii lei 

        5. Sănătate                                                                                              =       118 mii lei 

                a.cheltuieli de personal                                                                  =       100 mii lei 



b. cheltuieli dezvoltare                                                                 =         18 mii lei 

6.Cultura, recreere si religie                                                                  =       143 mii lei 

a.cheltuieli de personal                                                                =         68 mii lei 

b.bunuri si servicii                                                                        =          20 mii lei 

c.susținerea cultelor                =            6 mii lei 

d. cheltuieli dezvoltare                                                                 =          49 mii lei 

         7.Asistenta si asigurari sociale                                                               =       480 mii lei 

a.cheltuieli de personal                                                                  =       152 mii lei 

b.bunuri si servicii              =           3 mii lei 

c.ajutoare sociale in numerar                                                         =        57 mii lei 

d. indemnizații persoane cu handicap               =        325 mii lei 

8.Locuințe, servicii și dezvoltare publică                                              =       184 mii lei 

a.bunuri si servicii                                                                         =       144 mii lei 

b. cheltuieli dezvoltare                                                                 =          40 mii lei 

9.Protectia mediului – salubritate                                                          =        280 mii lei 

a.bunuri si servicii                                                                        =          56 mii lei 

b. cheltuieli dezvoltare                                                                 =         224 mii lei 

       10.Transporturi – drumuri comunale                                                      =         323 mii lei 

a.bunuri si servicii                                                                       =        283 mii lei 

b.cheltuieli dezvoltare                                                                 =          40 mii lei 

 

Excedentul anului 2015 în sumă de 272000 lei va fi utilizat în anul 2016 pentru 

secţiunea de dezvoltare.         

                                        

 

 Presedinte de sedinta,              Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr.2 la HCL nr. 8 /04.02.2016 
 
 

PRIVIND BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE 
INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU ANUL 2016 

 

 

VENITURI – TOTAL                                                              = 230 mii lei 

1.Venituri din taxe și impozite                                          = 230 mii lei 

 

CHELTUIELI – TOTAL                                                           = 230 mii lei 

               1.Cultură, recreere și religie                                                  =  56 mii lei 

a.bunuri si servicii                                                                 =  56 mii lei 

               2.Locuinte,servicii si dezvoltare publica                                =174 mii lei 

a.bunuri si servicii                                                                 = 174 mii lei 

     

 

                                        

 

 Presedinte de sedinta,              Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


