
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 
 

H O T A R A R E  
 

privind bugetul local pe anul 2020 
 

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 17.02.2020; 
Avand in vedere adresele DGRFP Craiova nr. CRR-TRZ 808 din 13.01.2020, inregistrata sub 

nr. 5552 din 31.01.2020; CRR-TRZ 2104 din 03.02.2020, inregistrata sub nr. 5743 din 07.02.2020 si 
CRR-TRZ 2546/2020, inregistrata sub nr. 5744 din 07.02.2020, precum si  adresa C.J. Dolj nr.2136 din 
30.01.2020, inregistrata sub nr. 5548 din 31.01.2020; 

Analizand referatele  inregistrate sub nr. 5744 din 07.02.2020, prin care se propune proiectul  
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020; 

In baza prevederilor: 
- Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
- Legii nr.6/2020 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2020; 

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

In temeiul art. 129 alin. (4) lit  “a” si ale art.139  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
Consiliul Local al comunei Plenita adopta prezenta  

 
 

H O T A R A R E : 
 

Art.1.  Se aproba bugetul local al comunei Plenita, judetul Dolj, pe anul 2020, conform anexelor 
nr. 1 si 2,  ce fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Excedentul anului 2019 în sumă de 326.705,67 lei va fi utilizat pentru finantarea secţiunii 
de dezvoltare in anul 2020.  

Art.2. Primarul comunei prin Serviciul financiar-contabil si achizitii publice din cadrul 
aparatului propriu de specialitate va duce la  indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTA      Contrasemneaza, 
         Dinuti Constantin                                   Secretar 
general, 
                                                                                        Marian Adrian 
 
 
Plenita: 17.02.2020 
Nr. 07 
 

 

 
 
 



Anexa nr. 1 la HCL nr. 7 din 17.02.2020 
 

Buget local pentru 2020: 
 

VENITURI – TOTAL                                                                            =    7286 mii lei 
1.Venituri proprii                                                                                             =     1898 mii lei 
2.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru  
   echilibrarea bugetului local  (11.02.06- D.G.F.P.)                                        =     1978 mii lei 
3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru  
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (11.02.02)           =      778 mii lei 
4.Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare                               =      919 mii lei 
5. Cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrare,                                   =      320 mii lei   
6. Cote defalcate din impozitul pe venit                                                           =      812 mii lei 
7. Subvenţii Acţiuni sănătate                                                                            =      184 mii lei   
8. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt. drumuri                           =       71 mii lei 
9. Excedent   2020                                                                                             =     326 mii lei 

CHELTUIELI – TOTAL                                                                       =    7286 mii lei 
1.Cap. 51.01.03-Autoritati executive                                                              =    3545 mii lei 

a.cheltuieli de personal                                                                           =    1701 mii lei 
b.bunuri si servicii                                                                                   =   1090 mii lei 
c. cheltuieli dezvoltare                                                                            =     754 mii lei 

2. Cap. 54.10.00-Alte servicii publice generale (Ev.Persoanei)                       =     195 mii lei 
a.cheltuieli de personal                                                                           =     195 mii lei 

3. Cap. 61.02.00-Ordine publica (Politie locală,PSI)                                      =     760 mii lei 
a.cheltuieli de personal                                                                           =     707 mii lei 
b.bunuri si servicii                                                                                  =        53 mii lei 

4. Cap. 65.02.00-Invatamant                                                                          =      356 mii lei 
a.cheltuieli de personal                                                                           =        42 mii lei 
b.bunuri si servicii                                                                                  =       273 mii lei 

                c.asistenţă socială (tichete sociale, cerinte speciale)                                =         41 mii lei 
         5. Cap. 66.08.00-Sănătate                                                                              =       184 mii lei 
                a.cheltuieli de personal                                                                            =        184 mii lei 
         6. Cap. 67.02.00Cultura,recreere si religie                                                     =        161 mii lei 
                 a. cheltuieli de personal                                                                          =       124 mii lei 

b.bunuri si servicii                                                                                  =           7 mii lei 
c. Alte cheltuieli (Asociaţii=30 mii lei)                                                  =         30 mii lei    

       7. Cap. 68.02.00-Asistenta si asigurari sociale                                                 =        789 mii lei 
a.cheltuieli de personal                                                                          =         273 mii lei 
b.ajutoare sociale in numerar                                                                 =         516 mii lei  

       8. Cap. 70.02.00-Locuinte,servicii si dezvoltare publica                                 =         254 mii lei 
a.bunuri si servicii                                                                                 =          254 mii lei 

       9. Cap. 74.02.00-Protectia mediului – salubritate                                           =          726 mii lei 
a.bunuri si servicii                                                                                 =          126 mii lei 
b. cheltuieli dezvoltare                                                                          =          600 mii lei 

      10.Cap. 84.02.00Transporturi – străzi şi drumuri                                             =          316 mii lei 
a.bunuri si servicii                                                                                 =          316 mii lei 

      Excedentul anului 2019 în sumă de 326.705,67 lei va fi utilizat pentru finantarea secţiunii de 
dezvoltare in anul 2020 dupa cum urmeaza: 
- Cap. 74.02- Protectia mediului  = 326 mii lei,  



petru fisa obiectivului „Extindere retea de canalizare menajera in satul Plenita, comuna Plenita, judetul 
Dolj” (AFIR  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 2 la HCL nr. 7 din 17.02.2020 
 
 
 
 
 

Buget de venituri proprii pentru 2020: 
 
 

 
VENITURI – TOTAL                                                           =            78 mii lei 
 

  1.Venituri proprii                                                                       =            78 mii lei 
 

CHELTUIELI – TOTAL                                                      =            78 mii lei 
 

   1. Cap. 70.10.00-Locuinte,servicii si dezvoltare publica             =           78 mii lei 
         a.bunuri si servicii                                                                  =           78 mii lei 

 
 
 


