
ROMANIA 

JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 

 

H O T A R A R E A 

 

Nr. 13 din 12.04.2021 

 

privind bugetul local pe anul 2021 

 

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 12.04.2021; 

Avand in vedere: 

- adresa DGRFP Craiova nr. CRR-TRZ 6281 din 01.04.2021, inregistrata sub nr. 6733 din 

02.04.2021 

- adresa C.J. Dolj nr. 7356 din 30.01.2021, inregistrata sub nr. 6706 din 01.04.2021; 

- referatul  Comaaptimentului Finaciar contabil si achizitii publice, inregistrat sub nr. 6735 din 

02.04.2021, prin care se propune proiectul  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021; 

In baza prevederilor: 

- Legii nr.15/2020 privind bugetul de stat pe anul 2021; 

- Legii nr.16/2020 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2021; 

- 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, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

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 2021, conform anexei,  ce 

fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Excedentul anului 2021 în sumă de 1 526 928, 01 lei va fi utilizat pentru finantarea secţiunii 

de dezvoltare in anul 2021.  

Art.2. Primarul comunei prin Serviciul financiar-contabil si achizitii publice din cadrul aparatului 

propriu de specialitate va duce la  indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

 

            

Contrasemneaza pt. legalitate 

 PREŞEDINTE DE SEDINTA,                           Secretar general, 

VIORICA MOCIOFLEACA                      ADRIAN MARIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa la HCL Plenita nr.13 din 12.04.2021 

 

1. Buget local pentru 2021: 

VENITURI – TOTAL                                                                  =    10 638 mii lei 

 1.Venituri proprii                                                                                  =    3822 mii lei 

 2.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru  

   echilibrarea bugetului local  (11.02.06- D.G.F.P.)                                                     =   1678 mii lei 

 3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea  

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (11.02.02)                                     =     1117 mii lei 

  4 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare                                        =      873 mii lei   

  5. Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)                                                   =      848 mii lei 

  6. Subvenţii pentru finantarea sanatatii                                                                      =      200 mii lei   

  7. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata  pentru drumuri (11.02.05)             =      56 mii lei 

  8. Sume din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                               =     236 mii lei 

  9. Sume ANCPI inregistrare sistematica                                                                     =       31 mii lei 

10. Excedent                                       =  1527 mii lei 

11.Sume MDLPA (42.65)                                   =     224 mii lei 

12. Sume MDLPA (42.69)                                   =       26 mii lei 

 

CHELTUIELI – TOTAL                                                                                        =    10 638 mii lei 

1.Cap. 51.01.03-Autoritati executive                                                                            =    6359 mii lei 

a.cheltuieli de personal                                                                                                  =    2003 mii lei 

b.bunuri si servicii                                                                                                         =    3010 mii lei 

c. cheltuieli dezvoltare                                                                                                 =     1346 mii lei 

2. Cap. 54.10.00-Alte servicii publice generale (Ev.Persoanei)                                    =     219 mii lei 

a.cheltuieli de personal                                                                                                   =    219 mii lei 

3. Cap. 61.02.00-Ordine publica (Politie locală,PSI)                                                  =       753 mii lei 

a.cheltuieli de personal                                                                                                  =     683 mii lei 

b.bunuri si servicii                                                                                                           =     70 mii lei 

4. Cap. 65.02.00-Invatamant                                                                                         =     506 mii lei 

a.cheltuieli de personal                                                                                                 =        40 mii lei 

b.bunuri si servicii                                                                                                        =      349 mii lei 

c.asistenţă socială (tichete sociale şi supliment alimentar)                                            =       61 mii lei 

d.cheltuieli de dezvoltare                                              =       56 mii lei 

 5. Cap. 66.08.00-Sănătate                                                                                            =      336 mii lei 

  a.cheltuieli de personal                                                                                              =       336 mii lei 

6. Cap. 67.02.00Cultura,recreere si religie                                                                   =      103 mii lei 

a. cheltuieli de personal                                                                                                  =      78 mii lei 

b.bunuri si servicii                                                                                                        =          5 mii lei 

c.Alte cheltuieli (Susţinere culte=10 mii lei)                                                                =        20 mii lei    

7. Cap. 68.02.00-Asistenta si asigurari sociale                                                            =       943 mii lei 

a.cheltuieli de personal                                                                                              =         334 mii lei 

b.ajutoare sociale in numerar                                                                                      =        609 mii lei  

8. Cap. 70.02.00-Locuinte,servicii si dezvoltare publica                                          =          512 mii lei 

a.bunuri si servicii                                                                                                    =           337 mii lei 

b. cheltuieli dezvoltare                                                                                              =          175 mii lei 

9. Cap. 74.02.00-Protectia mediului – salubritate                                                   =           363 mii lei 

a.bunuri si servicii                                                                                                      =        223 mii lei 

b. cheltuieli dezvoltare                                                                                              =         140 mii lei 

 10.Cap. 84.02.00Transporturi – străzi şi drumuri                                                 =            544 mii lei 

a.bunuri si servicii                                                                                                    =          464 mii lei 



b. cheltuieli dezvoltare                                                                                             =           60 mii lei 

Excedentul anului 2020 în sumă de 1526928,01 lei va fi utilizat pentru finantarea secţiunii de dezvoltare in 

anul 2021 dupa cum urmeaza: 

  -   Cap. 51.01.03- Autoritati executive pentru fisa obiectivului "Cresterea eficientei energetice scoala 

clasele I-VIII Plenita" articol 58.04.03                      =  600 mii lei; 

  -   Cap. 51.01.03- Autoritati executive pentru fisa obiectivului "Cresterea eficientei energetice scoala 

clasele I-VIII Plenita" articol 58.04.01                     =  141mii lei; 

  -  Cap. 51.01.03-Autoritati executive–articol 58.04.03 "Reabilitare si extindere scoala gimnaziala Plenita-

Poiana"                                      =     50 mii lei 

  -  Cap. 51.01.03-Autoritati executive–articol 58.04.01 "Reabilitare si extindere scoala gimnaziala Plenita-

Poiana"                                                    =     80 mii  lei 

  - Cap. 51.01.03-Autoritati executive–articol 58.04.01 "Cresterea eficientei energetice a Liceului 

Tehnologic Constantin Nicolaescu Plopsor Plenita"    =100.000 lei 

  - Cap. 51.01.03-Autoritati executive–articol 58.02.03 " Operationalizarea Centrului social multifunctional" 

                                                               = 40 mii lei 

- Cap. 51.01.03-Autoritati executive–articol 71.01.03"Modernizare rurala"  

     = 40 mii lei 

- Cap. 51.01.03- Autoritati executive –articol 71.01.03  "Asigurarea accesului elevilor din Comuna Plenita 

la procesul de invatare in mediul online in contextul evitarii riscului de infectie cu coronoravirus SARS-

Cov2 "   

                                                                     = 40 mii lei 

- Cap.51.01.03- Autoritati executive–articol 71.01.30 "Amenajare grup sanitar scoala generala Castrele 

Traiane"                                                      =  81 mii  lei 

- Cap.51.01.03- Autoritati executive–articol 71.01.30 "Amenajare grup sanitar piata agroalimentara"  

                                                                     =  79 mii  lei 

- Cap.51.01.03- Autoritati executive–articol 71.01.30 "Amenajare loc joaca in comuna Plenita" 

                                                                     = 10 mii  lei 

- Cap.51.01.03- Autoritati executive–articol 71.01.30 "Infiintare sistem de distributie gaze naturale Comuna 

Plenita judetul Dolj"                                    =  95 mii  lei 

- Cap.51.01.03- Autoritati executive–articol 71.01.30 "Procurare remorca tractor"    

         =  10 mii  lei                                                                                                       

- Cap. 65.50.00- Alte cheltuieli in domeniul invatamantului –articol 58.02.02 "Practica Primul pas spre 

succes "  

                                                                     =  56 mii lei 

- Cap.70.05.01 Alimentare cu apa articol 71.01.30 "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa 

si apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020" = 65 mii  lei 

- Cap. 70.06.00- Iluminat public si electrificari rurale pentru fisa obiectivului "Modernizare sistem de 

iluminat public in Comuna Plenita, Judetul Dolj" articol 58.04.03 =  110 mii lei  

- Cap. 74.06.00- Canalizarea si tratarea apelor reziduale 71.01.01 "Prelungire canalizare strada Mihai 

Eminescu si strada Biserica Poiana"                                        =  90 mii lei 

- Cap. 74.06.00- Canalizarea si tratarea apelor reziduale 71.01.01 " Extindere retea de apa si canalizare in 

Comuna Plenita judetul Dolj etapa 2"                   =  50 mii lei 

- Cap. 84.03.03- Strazi –articol 71.01.01 "Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale DC 58 Plenita-

Caraula si DC 59 Plenita-Castrele Traiane"          =  60 mii lei 

2. Buget de venituri proprii pentru 2021: 

VENITURI – TOTAL                                                              =         85 mii lei 

  1.Venituri proprii                                                                      =        85 mii lei 

CHELTUIELI – TOTAL                                                          =       85 mii lei 

   1. Cap. 70.10.00-Locuinte,servicii si dezvoltare publica           =      85 mii lei 

         a.bunuri si servicii                                                               =       85 mii lei 

 


