
 

 

 

ROMÂNIA 
Judeţul GALAŢI                                                                                              Tel: 0236 344510 

Comuna FRUMUŞIŢA                                                                                     Fax: 0236 343808 

Cod poştal 807135  Cod Fiscal 3952219         

PRIMAR                                                                                     E-mail: frumusita@gl.e-adm.ro  

Nr. 2073/08.04.2021                           

 
 

ANUNȚ 

 

 
  În conformitate cu prevederile legale în vigoare, se supune consultării publice proiectul 

de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021, a bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții şi estimările pe anii 2022, 

2023, 2024. 

 Proiectul de hotărâre este publicat pe site-ul primăriei comunei Frumușița, județul Galați, 

respectiv www.primaria-frumusita.ro 

 Persoanele sau organizațiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, până la data de 19.04.2021, la adresa 

de e-mail frumusita@gl.e-adm.ro sau prin fax la nr. 0236 343 808. 

   

 

 

PRIMAR, 

Stoica Paraschiv 

 

 

 

Secretar general al comunei, 

Bernea Liliana 
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ROMÂNIA 
Judeţul GALAŢI                                                                                              Tel: 0236 344510 

Comuna FRUMUŞIŢA                                                                                     Fax: 0236 343808 

Cod poştal 807135  Cod Fiscal 3952219         

PRIMAR                                                                                     E-mail: frumusita@gl.e-adm.ro  

Nr. 1835/30.03.2021                           

 
Referat de aprobare pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local 

pentru anul 2021, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri 

proprii și subvenții şi estimările pe anii 2022, 2023, 2024 

 

 
  Având în vedere intrarea în vigoare la data de 12 martie 2021 a Legii nr. 15/2021 a 

bugetului de stat pe anul 2021, precum și ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, conform cărora bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe și interne 

și bugetele fondurilor externe nerambursabile se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, 

orașelor, municipiilor, sectoarelor, județelor și de Consiliul General al Municipiului București, 

executivul constată că se impune elaborarea proiectului bugetului local al comunei Frumușița pentru 

anul 2021, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții şi 

estimările pe anii 2022, 2023, 2024.  

Executivul propune stabilirea bugetului local pentru anul 2021, a bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții şi estimările pe anii 2022, 2023, 

2024, în conformitate cu anexa la proiectul de hotărâre. 

Resursele financiare ale bugetului local se constituie din impozitele şi taxele de la persoane 

fizice şi juridice, stabilite în condiţiile legii, cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate 

din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și pentru echilibrare bugete locale, subvenții 

de la bugetul de stat, alte venituri. La propunerea prevederilor bugetare, la partea de venituri, s-a 

ținut cont de încasarea debitelor anului 2020, de impozitele si taxele locale care urmeaza a fi 

încasate până la 31.12.2021, de sumele si cotele din impozitul pe venit, cat si sume defalcate din 

TVA. Trebuie precizat faptul ca realizarea cheltuielilor planificate depinde de realizarea veniturilor. 

Menționăm că s-a ținut cont de lucrarile urgente si necesare a fi efectuate în folosul colectivitii 

locale. Așa cum rezultă din prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a 

comunei, orașului sau municipiului, iar conform art. 129  alin. 4 lit. a) din același act normativ, 

consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de 

credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.  

Având în vedere cele susmenționate, supun Consiliului local al comunei Frumușița, spre 

analiză, dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 

2021, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții şi 

estimările pe anii 2022, 2023, 2024. 

PRIMAR, 

Stoica Paraschiv 

mailto:frumusita@gl.e-adm.ro


 

ROMANIA                VIZAT 

JUDETUL GALATI               PRIMAR 

COMUNA FRUMUSITA                  Stoica Paraschiv 

PRIMAR 

COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE – Financiar contabil 

Nr. 1926/02.04.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

                    Privind: APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021, A BUGETULUI 

INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII 

SI SUBVENTII SI  ESTIMARILE PE ANII 2022, 2023, 2024. 

 

                    Proiectul de hotarare este temeinic; 

                    El asigura corecta incadrare in drept a starii de fapt si legalitate; 

                    Avand in vedere adresa nr. GLR_TRZ-5127/18.03.2021 emisa de Ministerul finantelor 

Publice-Agentia Nationala de Administrare Fiscala-Directia Generala Regionala a Finantelor 

Publice Galati, prin care ni se comunica sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale si sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale,  pentru anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024, aprobate prin 

Decizia nr. 647/18.03.2021. Totodata ne-au fost comunicate si sumele rezultate in urma repartizarii 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru fnantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, prevazute la art. 5 

alin 3 lit b, c,d,e,g,h si i, din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, pentru anul 2021 si 

estimarile pe anii 2022-2024. 

Avand in vedere adresa nr. GLR_TRZ-5719/31.03.2021 emisa de Ministerul finantelor 

Publice-Agentia Nationala de Administrare Fiscala-Directia Generala Regionala a Finantelor 

Publice Galati, prin care ni se comunica repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe 

valoare adaugata pentru bugetele locale, pe anul 2021, conform adresei Ministerului Finantelor 

Publice nr. 463280/2021. 

Avand in vedere adresa nr. GLR_TRZ-5997/02.04.2021 emisa de Ministerul Finantelor 

Publice-Agentia Nationala de Administrare Fiscala-Directia Generala Regionala a Finantelor 

Publice Galati, prin care ni se comunica sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata, destinate 

finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli 

prevazute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare pentru anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 aprobate prin Decizia nr. 

690/02.04.2021,astfel: 

 

BUGETUL LOCAL: 

 

                 -mii lei- 

Nr. 

crt. 

Denumire indicator Anul 2021 

 

I. 

 

TOTAL VENITURI  

din care: 

 

12544,06 

1 Venituri proprii, total din care: 1255 

 - impozit pe venit (03.02) 3 

 - impozite si taxe pe proprietate (07.02) 776 

 - taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activitati (16.02) 228 

 - venituri din proprietate (30.02) 91 

 - amenzi, penalitati, confiscari (35.02) 146 

 - diverse venituri (36.02) 11 



 

2 Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 465 

3 Sume alocate din cote din impozitul pe venit pt. 

Echilibrarea bugetelor locale (04.02.04) 

1119 

4 Sume alocate din cote din impozitul pe venit pt. 

Echilibrarea bugetelor locale (04.02.05)-7.5% 

0 

5 Sume defalcate din TVA pt. finantarea 

cheltuielilor descentralizate (11.02.02) 

1586 

6 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea 

bugetelor locale (11.02.06) 

2572 

7 Sume defalcate din TVA pt. Drumuri comunale 

(11.02.05) 

0 

8 Subventii de la bugetul de stat (42.02) -  50,20 

sanatate (42.02.41); 22 Subventii ajutor incalzire  

(42.02.34) 

72,20 

9 Subventii de la bugetul de stat (42.02.65) 

Finantarea programului national de dezvoltare 

locala PNDL II, Apa- 2348,66 mii lei, Canalizare-

2532,71 mii lei,Iluminatul-593,49 )  

5474,86 

10 EXCEDENT anul 2020 – 5178,257 5178,257 

  

TOTAL VENITURI + EXCEDENT  

 

 

17722,317 

II. TOTAL CHELTUIELI  

din care: 

17722,317 

 

 

 

1 

 

Autoritati publice si actiuni externe 

(51.02) - total, din care: 

 

 

2370,9 

 

 -Cheltuieli de personal 1728,00 

 * nr. personal  

2 demnitari 

1 punctionar public cu functie de conducere 

15 functionari publici de executie 

6 personal contractual  

din care 6 posturi vacante 

 

  nr. consilieri :15 consilieri locali, din care 14 

remunerati 

 

 - Bunuri si servicii, din care: 

furnituri de birou, materiale de curatenie, 

incalzit,iluminat, apa, carburanti, piese de 

schimb,posta, telecomunicatii, materiale, prestari 

servicii cu caracter functional, reparatii curente, 

obiecte de inventar, deplasari, consultanta si 

expertiza, pregatire profesionala, protectia muncii, 

contributii catre adm publ loc, alte cheltuieli cu 

bunurile  

642,90 

 

2 

 

Alte servicii publice generale, din care: 

 

 

100,00 

 Transferuri catre institutii publice- Subventii catre SADPP 

Frumusita 
100,00 

   



 

2 Ordine publica si siguranta nationala 

(61.02) – total, din care: 

 

1462,33 

 Cap 61.50.00 Alte cheltuieli in domeniul ordinii 

publice si sigurantei nationale  

 

255,00 

 - Cheltuieli de personal 240,00 

  nr. personal  

5 posturi de paznic aprobate , din care 1 post 

vacant 

 

 - Bunuri si servicii, din care: 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

15,00 

 Cap 61.05.00 Protectie civila si protectie contra 

incendiilor 

1207,33 

 - Bunuri si servicii, din care: 
Carburanti si lubrifianti, materiale si prestari servicii 

15,33 

 - Cheltuieli de capital 1192,00 

 Refacere si consolidare zone calamitate –Lotul nr.1 1057,00 

 Autospeciala de pompieri  135,00 

 

3 

 

Invatamant (65.02) – total, din care: 

 

 

1955,93 

 
 - bunuri si servicii, din care: 

cheltuieli prevazute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din 

Legea nr. 1/2011; deplasari cadre didactice, obiecte 

de inventar si alte cheltuieli solicitate   

336,00 

 Conform Hotararii nr. 1064 din 04.12.2020 pentru 

aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanta, de merit, de studiu si de ajutor social 

pentru elevvii din invatamantul preuniversitar de 

stat, cu fregventa care se acorda in anul scolar 

2020-2021. 

- burse(din TVA 81+24,60din bugetul 

local)105600 

burse de merit: 84 elevi *100lei* 9luni=75600 

burse sociale elevi 25*100 lei*12luni=30000 

                                                         105600 

SC Petru Rares:46800 

burse de merit: 44 elevi *100lei* 9luni=39600 

burse sociale elevi 6*100 lei*12luni=7200 

SC Nr. 1 Frumusita:58800 

burse de merit: 40 elevi *100lei* 9luni=36000 

burse sociale elevi 19*100 lei*12luni=22800 

81+24,60=105,60 

 Cap 65.03.01 Buget primarie 20,00 

 -Cheltuieli de capital 20,00 

 Amenajare locuri de joaca la Gradinita Frumusita si Gradinita 

cu program prelungit Petru Rares 20,00 
20,00 

 Cap 65.03.02 Buget primarie 918,83 

 - Cheltuieli de capital 568,83 

 Grupuri sanitare interioare Scoala Gimnaziala Petru 

Rares Frumusita 

568,83 

 Teren de sport scoala Petru Rares 350 350,00 

 Cap 65.02.04.01 Buget primarie 528,50 

 Consultanta depunere proiect tablete cu fonduri 11,90 



 

europene 

 Alte obiecte de inventar: tablete 516,60 

248 elevi Scoala nr. 1 Frumusita+277 elevi Scoala 

Petru Rares Frumusita) =525 elevi*(200 

euro*4,92lei/euro)960 lei=516,60 lei 

516,60 

 Cap. 65.02.50.00 47,00 

 Asistenta sociala din care 47,00 

 - tichete gradinita, 20 din TVA 20,00 

 - asistenta sociala- copii CES 27 mii lei din TVA 27,00 

 

4 

 

Sanatate (66.02) – total, din care: 

 

 

107,80 

 

 Servicii de sanatate publica 82,80 
 - Cheltuieli de personal  82,80 

  nr. personal  

1 post mediator sanitar cu sume primite de la 

bugetul de stat 

50,20 

 -1 post vacant:asistent medical comunitar (sume de 

la Bugetul local) 

  32,60 

 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 25,00 
 - Cheltuieli de capital 25,00 

 Studiu de fezabilitate/Dali Reabilitare Dispensar 

uman 

25,00 

 

5 

 

Cultura, recreere si religie (67.02) – total, 

din care: 

 

 

300,440 

 Biblioteca 

 

 

64,50 

 - Cheltuieli de personal 58,00 

  nr. personal  

 1 post bibliotecar 

1,00 

 - Bunuri si servicii, din care: 

furnituri de birou, materiale de curatenie, incalzit, 

obiecte de inventar 

6,50 

 Camin Cultural 

 

15,00 

 -Bunuri si servicii, din care: 

iluminat, apa 

14,00 

 - Cheltuieli de capital 1,00 

  

 Alte cheltuieli asimilate investitiilor  
1,00 

 Intretinere, gradini, parcuri, zone verzi, baze 

sportive si de agrement 

 

118,94 

 - Cheltuieli de capital 118,94 

  Amenajare curte baza de agrement cu specific pescaresc 

-cofinantarea de 10% pentru proiectul finantat nerambursabil 

prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 

2014-2020 

117,94 

 Alte cheltuieli asimilate investitiilor  1,00 

 Sustinerea cultelor 

 
100,00 



 

 Sport 

 

2,00 

 -Bunuri si servicii, din care: 

iluminat 

2,00 

 

6 

 

Asigurari si asistenta sociala (68.02) – 

total, din care: 

 

 

1422,70 

 

 Asistenta sociala in caz de invaliditate din 

care 1136 din TVA  

1277,20 

 - Cheltuieli de personal: 735 

 * nr. personal 25 posturi aprobate din care 19 

ocupate si 6 posturi vacante 

735,00 

 - indemnizatii persoane cu handicap : 38 

persoane cu handicap 

535,00 

 - Bunuri si servicii, din care: 
Pregatire profesionala 

7,20 

 Ajutor social 145,50 

 - ajutoare:  

- ajutor deces legea 416: 10*1000 lei=10.000 

lei 

- nou nascuti: 70*500 lei=35.000 lei 

- casatorie 50 ani: 15*500 lei= 7.500 lei 

- sprijine financiare diversa cazuri, boli: 

25.000 

77,50 

 - ajutor pentru incalzirea locuintei L416:  

din TVA 46;  

- ajutor pentru incalzirea locuintei de la bugetul de 

stat 22 

68,00 

 

7 

 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 

(70.02) – total, din care: 

 

 

3574,427 

 ALIMENTARE CU APA 

 

2583,137 

 - Cheltuieli de capital 2583,137 

 Reabilitare sistem de alimentare cu apa sat 

Tamaoani si sat Frumusita, comuna Frumusita, 

judetul Galati- finantat de la bugetul de stat prin 

PNDL 2 

(2348,66 suma primita de la bugetul de stat) 

2583,137 

  ILUMINAT PUBLIC 

 
 

777,74 

 - Bunuri si servicii, din care: 
 iluminat stradal, materiale si prestari de servicii cu caracter 

funct 

155,95 

 - Cheltuieli de capital 621,79 

 „Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului 

de iluminat public din comuna Frumusita, judetul 

Galati” finantat de la bugetul de stat prin PNDL 2 

(593,49 suma primita de la bugetul de stat) 

 

621,79 

 ALTE SERVICII IN DOMENIUL 

LOCUINTELOR, SERVICIILOR SI 

 

213,55 



 

DEZVOLTARII COMUNALE 

 - Bunuri si servicii, din care: 
prestari de servicii si alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

90 

 - Cheltuieli de capital 123,55 

 Pentru PUG  

Strategia de dezvoltare locala  

Nomenclator stradal 

73,55 

 Camera supraveghere video targ comunal, primarie, intersectie 

troita 
50,00 

 

8 

 

Protectia mediului (74.02) – total, din 

care: 

 

 

5677,29 

 SALUBRITATE 

 

190,00 

 -Bunuri si servicii, din care: 
Materiale si prestari de servicii cu caracter funct 

190,00 

 CANALIZARE  

 

5487,29 

 - Cheltuieli de capital 5487,29 

 Extindere sistem de canalizare a apelor uzate, 

menajere, sat Tamaoani si Ijdileni, comuna 

Frumusita, judetul Galati- proiect finantat prin 

PNDL 2 ( suma alocata de la bugetul de stat 

2532,71mii lei) 

2532,71+2304,58=4837,29 

  Lucrari de refacere instalatie hidrauluice si instalatie 

electrica de forta-Statie epurare comuna Frumusita 

500,00 

 Racorduri canalizare in comuna Frumusita 150,00 

 

9 

 

Agricultura, silvicultura, piscicultura, 

vanat (83.02) – total, din care: 

 

348,50 

 
 - Bunuri si servicii, din care: 

carburati, piese de schimb, materiale si prestari 

servicii 

13,50 

 - Cheltuieli de capital 335,00 

 Masini ,echipamente si mijloace de transport- 335,00 

 

10 

 

Transporturi (84.02) – total, din care: 

 

402,00 

 
 -Bunuri si servicii, din care: 

Reparatii curente si alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii 

70,00 

 - Cheltuieli de capital 332,00 

  „Reparatii si intretinere drum comunal, comuna 

Frumusita, judetul Galati”  

 

106,00 

 „Asfaltare drumuri in comuna Frumusita, judetul 

Galati”  

76,00 

 Studiu de fezabilitate Refacere troturare in comuna 

Frumusita 

50,00 

 DALI Modernizarea retelei de drumuri de interes 

local in comuna Frumusita  

100,00 

 

BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE DIN 

VENITURI PROPRII SI  ESTIMARILE PE ANII 2022, 2023, 2024. 



 

 

Avand in vedere nota de fundamentare a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si 

canalizare Frumusita nr. 1940 din 02.04.2021, bugetul local pe anul 2021 se propune astfel: 

 

1 

 
ALTE SERVICII IN DOMENIUL 

LOCUINTELOR, SERVICIILOR SI 

DEZVOLTARII COMUNALE 70.10 

 

288,00 

 

 Venituri 288,00 

 Venituri din prestari servicii 288,00 

  Cheltuieli  

288,00 

 Cheltuieli de personal 

Repezinta cheltuieli cu salariile angajatilor pentru 

anul 2021 si cheltuieli cu obligatiile fiscale 

neachitate in anul anterior esalonate la plata 

172,47 

 -Bunuri si servicii, din care: 

Cheltuieli cu energia electrica si plati restante 

acestora, cheltuieli servicii ssm si plati restante 

aferente acestora, servciii si plati restante acestora, 

cheltuieli cu taxe pentru obtinerea Autorizatiei 

Sanitare de Functionare DSP 

115,53 

 

BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE DIN 

VENITURI PROPRII SI  SUBVENTII SI ESTIMARILE PE ANII 2022, 2023, 2024. 

 

Avand in vedere nota de fundamentare a Serviciului Public de Administrare a Domeniului 

Public si Privat Frumusita nr. 1937 din 02.04.2021, bugetul local pe anul 2021 se propune astfel: 

 

 

 

1 

 

Alte servicii publice generale 54.10 

 

123,00 

 
 Venituri 123,00 

 Alte venituri 23,00 

  Cheltuieli  

123,00 

 Cheltuieli de personal 

Repezinta cheltuieli cu salariile angajatilor pentru 

anul 2021  

101,00 

 -Bunuri si servicii, din care: 

Cheltuieli cu energia electrica, cheltuieli cu apa 

potabila la Targul comunal si cheltuieli cu 

vidanjarea fosei septice de la Baza de agrement , 

cheltuieli cu telecomunicatii si TV de la Baza de 

agrement, cheltuieli cu obiectele de inventar, 

cheltuieli servicii ssm,prestari servicii si taxe 

reinnoire autorizatii functionarii serviciului 

22,00 

 

Se asigura competenta consiliului local ca in sedinta sa adopte hotararea privind aprobarea 

bugetelor pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022,2023,2024. 

 

 

Intocmit,  

Inspector compartiment financiar-contabil 

 Alexe Andreea-Violeta 



 

         

         ROMÂNIA 

        JUDEȚUL GALAŢI 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUȘIȚA 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021, a bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate din venituri proprii și subvenții şi estimările pe anii 2022, 2023, 2024 

 

 Inițiator: Stoica Paraschiv, primar al comunei Frumușița, județul Galați. 

 Data depunerii: 30.03.2021 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUȘIȚA, JUDEȚUL GALAȚI, întrunit în 

sedința ordinară din data de .........., la care participă un număr de ........, din totalul de 15 consilieri 

locali în funcție, adoptă prezenta hotărâre cu un număr de ....... voturi „pentru”, ....... voturi 

„împotrivă” și ....... „abțineri”. 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al inițiatorului, dl Stoica Paraschiv – primar, înregistrat la nr. 

1835/30.03.2021; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil, înregistrat la nr. 

1926/02.04.2021; 

- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale consiliului local al comunei Frumușița; 

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

- Art. 129 alin. 2 lit. b) și art. 129  alin. 4 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

Art. 1. Se aprobă bugetul local pentru anul 2021, a bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Frumuşiţa, prin Compartimentul financiar – contabil. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată comunicată compartimentului responsabil pentru 

punerea în aplicare, Instituției Prefectului Județului Galați, şi va fi adusă la cunoştinţă 

publică prin grija secretarului general al comunei Frumușița. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  

         ......... 

                                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

  



 

 

 

 

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021, a bugetului 

instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții şi estimările pe anii 

2022, 2023, 2024 

 

BUGETUL LOCAL: 

 

                 -mii lei- 

Nr. 

crt. 

Denumire indicator Anul 2021 

 

I. 

 

TOTAL VENITURI  

din care: 

 

12544,06 

1 Venituri proprii, total din care: 1255 

 - impozit pe venit (03.02) 3 

 - impozite si taxe pe proprietate (07.02) 776 

 - taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activitati (16.02) 228 

 - venituri din proprietate (30.02) 91 

 - amenzi, penalitati, confiscari (35.02) 146 

 - diverse venituri (36.02) 11 

2 Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 465 

3 Sume alocate din cote din impozitul pe venit pt. 

Echilibrarea bugetelor locale (04.02.04) 

1119 

4 Sume alocate din cote din impozitul pe venit pt. 

Echilibrarea bugetelor locale (04.02.05)-7.5% 

0 

5 Sume defalcate din TVA pt. finantarea 

cheltuielilor descentralizate (11.02.02) 

1586 

6 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea 

bugetelor locale (11.02.06) 

2572 

7 Sume defalcate din TVA pt. Drumuri comunale 

(11.02.05) 

0 

8 Subventii de la bugetul de stat (42.02) -  50,20 

sanatate (42.02.41); 22 Subventii ajutor incalzire  

(42.02.34) 

72,20 

9 Subventii de la bugetul de stat (42.02.65) 

Finantarea programului national de dezvoltare 

locala PNDL II, Apa- 2348,66 mii lei, Canalizare-

2532,71 mii lei,Iluminatul-593,49 )  

5474,86 

10 EXCEDENT anul 2020 – 5178,257 5178,257 

  

TOTAL VENITURI + EXCEDENT  

 

 

17722,317 

II. TOTAL CHELTUIELI  

din care: 

17722,317 

 

 

 

1 

 

Autoritati publice si actiuni externe 

(51.02) - total, din care: 

 

 

2370,9 

 



 

 -Cheltuieli de personal 1728,00 

 * nr. personal  

2 demnitari 

1 punctionar public cu functie de conducere 

15 functionari publici de executie 

6 personal contractual  

din care 6 posturi vacante 

 

  nr. consilieri :15 consilieri locali, din care 14 

remunerati 

 

 - Bunuri si servicii, din care: 

furnituri de birou, materiale de curatenie, 

incalzit,iluminat, apa, carburanti, piese de 

schimb,posta, telecomunicatii, materiale, prestari 

servicii cu caracter functional, reparatii curente, 

obiecte de inventar, deplasari, consultanta si 

expertiza, pregatire profesionala, protectia muncii, 

contributii catre adm publ loc, alte cheltuieli cu 

bunurile  

642,90 

 

2 

 

Alte servicii publice generale, din care: 

 

 

100,00 

 Transferuri catre institutii publice- Subventii catre SADPP 

Frumusita 
100,00 

 

2 

 

Ordine publica si siguranta nationala 

(61.02) – total, din care: 

 

 

1462,33 

 Cap 61.50.00 Alte cheltuieli in domeniul ordinii 

publice si sigurantei nationale  

 

255,00 

 - Cheltuieli de personal 240,00 

  nr. personal  

5 posturi de paznic aprobate , din care 1 post 

vacant 

 

 - Bunuri si servicii, din care: 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

15,00 

 Cap 61.05.00 Protectie civila si protectie contra 

incendiilor 

1207,33 

 - Bunuri si servicii, din care: 
Carburanti si lubrifianti, materiale si prestari servicii 

15,33 

 - Cheltuieli de capital 1192,00 

 Refacere si consolidare zone calamitate –Lotul nr.1 1057,00 

 Autospeciala de pompieri  135,00 

 

3 

 

Invatamant (65.02) – total, din care: 

 

 

1955,93 

 
 - bunuri si servicii, din care: 

cheltuieli prevazute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din 

Legea nr. 1/2011; deplasari cadre didactice, obiecte 

de inventar si alte cheltuieli solicitate   

336,00 

 Conform Hotararii nr. 1064 din 04.12.2020 pentru 

aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanta, de merit, de studiu si de ajutor social 

pentru elevvii din invatamantul preuniversitar de 

81+24,60=105,60 



 

stat, cu fregventa care se acorda in anul scolar 

2020-2021. 

- burse(din TVA 81+24,60din bugetul 

local)105600 

burse de merit: 84 elevi *100lei* 9luni=75600 

burse sociale elevi 25*100 lei*12luni=30000 

                                                         105600 

SC Petru Rares:46800 

burse de merit: 44 elevi *100lei* 9luni=39600 

burse sociale elevi 6*100 lei*12luni=7200 

SC Nr. 1 Frumusita:58800 

burse de merit: 40 elevi *100lei* 9luni=36000 

burse sociale elevi 19*100 lei*12luni=22800 

 Cap 65.03.01 Buget primarie 20,00 

 -Cheltuieli de capital 20,00 

 Amenajare locuri de joaca la Gradinita Frumusita si Gradinita 

cu program prelungit Petru Rares 20,00 
20,00 

 Cap 65.03.02 Buget primarie 918,83 

 - Cheltuieli de capital 568,83 

 Grupuri sanitare interioare Scoala Gimnaziala Petru 

Rares Frumusita 

568,83 

 Teren de sport scoala Petru Rares 350 350,00 

 Cap 65.02.04.01 Buget primarie 528,50 

 Consultanta depunere proiect tablete cu fonduri 

europene 

11,90 

 Alte obiecte de inventar: tablete 516,60 

248 elevi Scoala nr. 1 Frumusita+277 elevi Scoala 

Petru Rares Frumusita) =525 elevi*(200 

euro*4,92lei/euro)960 lei=516,60 lei 

516,60 

 Cap. 65.02.50.00 47,00 

 Asistenta sociala din care 47,00 

 - tichete gradinita, 20 din TVA 20,00 

 - asistenta sociala- copii CES 27 mii lei din TVA 27,00 

 

4 

 

Sanatate (66.02) – total, din care: 

 

 

107,80 

 

 Servicii de sanatate publica 82,80 
 - Cheltuieli de personal  82,80 

  nr. personal  

1 post mediator sanitar cu sume primite de la 

bugetul de stat 

50,20 

 -1 post vacant:asistent medical comunitar (sume de 

la Bugetul local) 

  32,60 

 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 25,00 
 - Cheltuieli de capital 25,00 

 Studiu de fezabilitate/Dali Reabilitare Dispensar 

uman 

25,00 

 

5 

 

Cultura, recreere si religie (67.02) – total, 

din care: 

 

 

300,440 



 

 Biblioteca 

 

 

64,50 

 - Cheltuieli de personal 58,00 

  nr. personal  

 1 post bibliotecar 

1,00 

 - Bunuri si servicii, din care: 

furnituri de birou, materiale de curatenie, incalzit, 

obiecte de inventar 

6,50 

 Camin Cultural 

 

15,00 

 -Bunuri si servicii, din care: 

iluminat, apa 

14,00 

 - Cheltuieli de capital 1,00 

  

 Alte cheltuieli asimilate investitiilor  
1,00 

 Intretinere, gradini, parcuri, zone verzi, baze 

sportive si de agrement 

 

118,94 

 - Cheltuieli de capital 118,94 

  Amenajare curte baza de agrement cu specific pescaresc 

-cofinantarea de 10% pentru proiectul finantat nerambursabil 

prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 

2014-2020 

117,94 

 Alte cheltuieli asimilate investitiilor  1,00 

 Sustinerea cultelor 

 
100,00 

 Sport 

 

2,00 

 -Bunuri si servicii, din care: 

iluminat 

2,00 

 

6 

 

Asigurari si asistenta sociala (68.02) – 

total, din care: 

 

 

1422,70 

 

 Asistenta sociala in caz de invaliditate din 

care 1136 din TVA  

1277,20 

 - Cheltuieli de personal: 735 

 * nr. personal 25 posturi aprobate din care 19 

ocupate si 6 posturi vacante 

735,00 

 - indemnizatii persoane cu handicap : 38 

persoane cu handicap 

535,00 

 - Bunuri si servicii, din care: 
Pregatire profesionala 

7,20 

 Ajutor social 145,50 

 - ajutoare:  

- ajutor deces legea 416: 10*1000 lei=10.000 

lei 

- nou nascuti: 70*500 lei=35.000 lei 

- casatorie 50 ani: 15*500 lei= 7.500 lei 

- sprijine financiare diversa cazuri, boli: 

25.000 

77,50 

 - ajutor pentru incalzirea locuintei L416:  

din TVA 46;  

68,00 



 

- ajutor pentru incalzirea locuintei de la bugetul de 

stat 22 

 

7 

 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 

(70.02) – total, din care: 

 

 

3574,427 

 ALIMENTARE CU APA 

 

2583,137 

 - Cheltuieli de capital 2583,137 

 Reabilitare sistem de alimentare cu apa sat 

Tamaoani si sat Frumusita, comuna Frumusita, 

judetul Galati- finantat de la bugetul de stat prin 

PNDL 2 

(2348,66 suma primita de la bugetul de stat) 

2583,137 

  ILUMINAT PUBLIC 

 
 

777,74 

 - Bunuri si servicii, din care: 
 iluminat stradal, materiale si prestari de servicii cu caracter 

funct 

155,95 

 - Cheltuieli de capital 621,79 

 „Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului 

de iluminat public din comuna Frumusita, judetul 

Galati” finantat de la bugetul de stat prin PNDL 2 

(593,49 suma primita de la bugetul de stat) 

 

621,79 

 ALTE SERVICII IN DOMENIUL 

LOCUINTELOR, SERVICIILOR SI 

DEZVOLTARII COMUNALE 

 

213,55 

 - Bunuri si servicii, din care: 
prestari de servicii si alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

90 

 - Cheltuieli de capital 123,55 

 Pentru PUG  

Strategia de dezvoltare locala  

Nomenclator stradal 

73,55 

 Camera supraveghere video targ comunal, primarie, intersectie 

troita 
50,00 

 

8 

 

Protectia mediului (74.02) – total, din 

care: 

 

 

5677,29 

 SALUBRITATE 

 

190,00 

 -Bunuri si servicii, din care: 
Materiale si prestari de servicii cu caracter funct 

190,00 

 CANALIZARE  

 

5487,29 

 - Cheltuieli de capital 5487,29 

 Extindere sistem de canalizare a apelor uzate, 

menajere, sat Tamaoani si Ijdileni, comuna 

Frumusita, judetul Galati- proiect finantat prin 

PNDL 2 ( suma alocata de la bugetul de stat 

2532,71mii lei) 

2532,71+2304,58=4837,29 

  Lucrari de refacere instalatie hidrauluice si instalatie 

electrica de forta-Statie epurare comuna Frumusita 

500,00 

 Racorduri canalizare in comuna Frumusita 150,00 

   



 

9 Agricultura, silvicultura, piscicultura, 

vanat (83.02) – total, din care: 

348,50 

 
 - Bunuri si servicii, din care: 

carburati, piese de schimb, materiale si prestari 

servicii 

13,50 

 - Cheltuieli de capital 335,00 

 Masini ,echipamente si mijloace de transport- 335,00 

 

10 

 

Transporturi (84.02) – total, din care: 

 

402,00 

 
 -Bunuri si servicii, din care: 

Reparatii curente si alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii 

70,00 

 - Cheltuieli de capital 332,00 

  „Reparatii si intretinere drum comunal, comuna 

Frumusita, judetul Galati”  

 

106,00 

 „Asfaltare drumuri in comuna Frumusita, judetul 

Galati”  

76,00 

 Studiu de fezabilitate Refacere troturare in comuna 

Frumusita 

50,00 

 DALI Modernizarea retelei de drumuri de interes 

local in comuna Frumusita  

100,00 

 

BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE DIN 

VENITURI PROPRII SI  ESTIMARILE PE ANII 2022, 2023, 2024. 

 

Avand in vedere nota de fundamentare a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si 

canalizare Frumusita nr. 1940 din 02.04.2021, bugetul local pe anul 2021 se propune astfel: 

 

1 

 
ALTE SERVICII IN DOMENIUL 

LOCUINTELOR, SERVICIILOR SI 

DEZVOLTARII COMUNALE 70.10 

 

288,00 

 

 Venituri 288,00 

 Venituri din prestari servicii 288,00 

  Cheltuieli  

288,00 

 Cheltuieli de personal 

Repezinta cheltuieli cu salariile angajatilor pentru 

anul 2021 si cheltuieli cu obligatiile fiscale 

neachitate in anul anterior esalonate la plata 

172,47 

 -Bunuri si servicii, din care: 

Cheltuieli cu energia electrica si plati restante 

acestora, cheltuieli servicii ssm si plati restante 

aferente acestora, servciii si plati restante acestora, 

cheltuieli cu taxe pentru obtinerea Autorizatiei 

Sanitare de Functionare DSP 

115,53 

 

BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE DIN 

VENITURI PROPRII SI  SUBVENTII SI ESTIMARILE PE ANII 2022, 2023, 2024. 

 

Avand in vedere nota de fundamentare a Serviciului Public de Administrare a Domeniului 

Public si Privat Frumusita nr. 1937 din 02.04.2021, bugetul local pe anul 2021 se propune astfel: 

 

 



 

 

1 

 

Alte servicii publice generale 54.10 

 

123,00 

 
 Venituri 123,00 

 Alte venituri 23,00 

  Cheltuieli  

123,00 

 Cheltuieli de personal 

Repezinta cheltuieli cu salariile angajatilor pentru 

anul 2021  

101,00 

 -Bunuri si servicii, din care: 

Cheltuieli cu energia electrica, cheltuieli cu apa 

potabila la Targul comunal si cheltuieli cu 

vidanjarea fosei septice de la Baza de agrement , 

cheltuieli cu telecomunicatii si TV de la Baza de 

agrement, cheltuieli cu obiectele de inventar, 

cheltuieli servicii ssm,prestari servicii si taxe 

reinnoire autorizatii functionarii serviciului 

22,00 

         

 


