
 

Nr.1702/11.04.2019 

 

                PROIECT DE BUGET  2019 

                                      

  Dezbatere publica , 

         

 

Potrivit Deciziei nr.2892/19.03.2019 prin care s-a aprobat repartizarea pe unitati 

administrative-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale si a sumelor din cote din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale alocate prin legea bugetului de stat pentru anul 2019 si 

estimarile pentru anii 2020-2022; Deciziei nr.2896/21.03.2019  privind repartizarea pe 

unitati administrativ-teritoriale  a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, 

alocate prin Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 si estimarile pentru anii 

2020-2022;Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.72/22.03.2019 privind sumele 

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

defalcate din tax ape valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit art.6 

alin. (6),(8(,(9) si (10) din Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, a modelului 

de calcul transmis de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi si Hotararii 

Consiliului Judetean Iasi nr.72/22.03.2019, Decizia nr.2935/04.04.2019 privind 

repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare 

adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si 

municipiilor, alocate prin Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 si estimarile 

pentru anii 2020-2022 destinate pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevazute la art.104 alin.2 lit.b) din Legea 

educatiei nationale nr.1/2011 si adresa nr.4477/09.02.2018 prin care ni se comunica 

prevederile bugetare orientative pe anul 2018 si estimarile pentru anii 2019-2021, din 

bugetul general al judetului Iasi-Consiliul Judetean Iasi, aferente contributiei Judetului 

Iasi-Consiliul Judetean Iasi la cofinantarea centrului de zi va comunic urmatoarea 

repartizare la nivel de aliniate si capitole  dupa cum urmeaza: 

 

       Sectiunea functionare 

           La partea de Venituri: 

Venituri proprii                                                                                               648,00 mii lei; 

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare Cap.03.2A.18  5,56 mii lei; 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit Cap.04.2A.01              178,00 mii lei; 

Impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Cap.04.2A.04             416,00 mii lei; 

Sume defalcate din TVA Cap.11.02.02.     157,50 mii lei; 
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Sume defalcate din TVA pentru echilibrare bugetelor localeCap.11.02.06 1.476,00mii lei; 

Varsaminte din sect. functionare pentru sectiunea dezvoltare(37.2A.03)    -134,00 mii lei; 

Subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne Cap.42.2A.34          10,15 mii lei; 

Subventii primite de la C.J. pt protectia copilului Cap.43.2A.01        ,00 mii lei; 

Total Venituri                           2.752.21 mii lei; 

    

 La partea de cheltuieli:   

Cap.51.2A-Administratia locala              1.211,20 mii lei; 

       Cheltuieli de personal      889,97 mii lei; 

       Cheltuieli materiale      285,23 mii lei; 

       Asociatii si fundatii        36,00 mii lei; 

 

Cap.61.2A Ordine Publica si Siguranta Nationala    176,25 mii lei; 

       Cheltuieli de personal      151,55 mii lei; 

      Cheltuieli material          24,70 mii lei; 

 

Cap.65.2A Invatamant       172,53 mii lei; 

       Cheltuieli materiale      140,50 mii lei; 

       Asistenta sociala      lapte si corn                    19,53 mii lei; 

       Tichete gradinita         12,50 mii lei; 

 

Cap.67.2A Cultura,recreere si religie      125,73 mii lei; 

       Cheltuieli de personal         85,38 mii lei; 

       Cheltuieli materiale         17,85 mii lei; 

       Sport cheltuieli materiale         22,50 mii lei; 

 

Cap.68.2A Asistenta sociala                  799,00 mii lei; 

       Cheltuieli de personal      647,55 mii lei; 

        Cheltuieli materiale          60,00 mii lei; 

       Asistenta sociala         91,45 mii lei; 

 

Cap.70.2A Iluminat public si electrificari rurale      44,50 mii lei; 

      Cheltuieli materiale                            44,50 mii lei; 

 

Cap.74.2A Protectia mediului       108,00 mii lei; 

       Cheltuieli materiale       108,00 mii lei; 

 

Cap.84.2A Drumuri si poduri                   115,00 mii lei; 

       Cheltuieli materiale           115,00 mii lei; 

Total Cheltuieli                2.752,21 mii lei; 

     

       

Sectiunea dezvoltare 

 

 La partea de venituri: 

-Varsaminte din sect. functionare pentru sectiunea dezvoltare(37.2A.03)    134,00 mii lei; 




