
România
Județul Harghita
Orașul Vlăhița
Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa

Proiect  nr. 185/203/S/2021

Hotărârea nr………..../2021
privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024,

       precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului
bugetar pe anul 2020

            
  Consiliul Local al oraşului Vlăhiţa, întrunit în ședință extraordinară, 

              Având în vedere :
          -Procesul verbal de afișare și  comunicare a proiectului  de hotărâre privind aprobarea
bugetului  general  al  oraşului  Vlăhiţa  pe  anul  2021 și  estimările  pe  anii  2022-2024,  precum și
utilizarea excedentului anual al bugetului local  rezultat la încheierea exercițiului  bugetar pe anul
2020, înregistrat la registratura Primarului orașului Vlăhița sub nr. 1727/ 19.03.2021,

 -Referatul  de  aprobare  nr.  185/204/S/2021  al  primarului,  la  propunerea Serviciului
Economic,

 -Raportul de specialitate nr.185/205/S/2021 al Serviciului economic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, 

-Legea nr.15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările
ulterioare; 

-Prevederile  art.  39 și  art.58 alin  (1) din Legea nr.  273/2006 privind finanţele  publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

-Adresa nr.463040/15.03.2021 al Ministrul Finanțelor Publice cu privire la  comunicarea
sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale pentru anul 2021  și estimările  pe anii 2022-
2024, 

-Referatul  nr.2348/15.03.2021  al  Serviciului  S.A.E.E.B.L.  al  A.J.F.P.  Harghita  privind
valoarea prognozată a cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021 și estimările  pe anii 2022-2024,

-Decizia nr.2/18.03.2021 al Şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita,
cu privire la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe  anul
2021  și  estimările  pe  anii  2022-2024,  repartizarea  pe  unități  administrativ-teritoriale  a  cotei
defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  pe anul 2021 și estimările pe
anii 2022-2024, precum și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei alocate din cota
defalcată din impozitul pe venit de 63% pe anul 2021, 

-Decizia nr.3/31.03.2021 al Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita,
cu privire la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru  finanțarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,  pe anii 2021-2024,

-Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2021, cu privire la repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a 20% a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anii  2022-2024, precum și repartizarea  pe unități  administrativ-teritoriale  a cotei  de 18,5% din
impozitul pe venit, pe anii 2022-2024,

-Hotărârea nr.1031/2020, privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva  COVID-19
în România,

-Ordonanța  de  urgență  nr.3/2021  privind  unele  măsuri  pentru  recrutarea  și  plata
personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în
domeniul sănătății,



-Contractul  nr.1011/05.02.2021,  pentru decontarea  din bugetul  Ministerului  Sănătății,  a
cheltuielilor  pentru operaționalizarea  centrelor  de vaccinare  împotriva  COVID-19 organizate  de
autoritățile  administrației  publice  locale  în  alte  locații  decât  cele  din  cadrul  unității  sanitare
înregistrat la Direcția de Sănătate Publică Harghita cu nr.1011/05.02.2021, precum și la registratura
Primarului orașului Vlăhița sub nr. 815/11.02.2021.

Luând în considerare Avizul nr.        /      .2021 al Comisiei de specialitate pentru activități
economice, buget-finanțe al Consiliului Local al Orașului Vlăhița, 

Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare,
           În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) ,lit.(b),  alin. (4) lit. a), art.139 alin.(3) lit. a)  din
Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.57/2019 privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

                                                    H o t ă r â ş t e:

Art.1. - Se aprobă bugetul general al unităţii administrativ teritoriale al oraşului Vlăhiţa pe
anul  2021 în suma de 20.289,00 mii  lei  la partea de venituri  şi  22.389,00 mii  lei  la partea de
cheltuieli  şi  estimările  pe  anul  2022 în  suma de  22.380,00 mii  lei,  pe  anul  2023 în  suma de
22.880,00 mii lei, pe anul 2024 în suma de 23.380,00 mii lei, conform anexei nr.1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
             Art.2. -Se aprobă bugetul local al oraşului Vlăhiţa pe anul 2021, secţiunea de funcţionare 
în suma de 11.159,00 mii lei, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
           Art.3. -Se aprobă bugetul local al oraşului Vlăhiţa pe anul 2021, secţiunea de dezvoltare în
suma de 8.750,00 mii lei la partea de venituri şi 10.850,00 mii lei la partea de cheltuieli, conform
anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. –Se aprobă obiectivele de investiţii în suma de 10.850,00 mii lei, conform anexei
nr.3a, 3b, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. -Se aprobă bugetul local estimat pe anul 2022 în suma de  22.000,00 mii lei, pe anul
2023 în suma de  22.500,00 mii lei şi pe anul 2024 în suma de  23.000,00 mii lei, conform anexei
nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Se aprobă bugetul pe anul 2021 al Liceului Tehnologic "Gábor Áron " Vlăhiţa,  în
suma de 697,00 mii lei,  din care secţiunea de funcţionare în suma de 657,00 mii lei, secţiunea de
dezvoltare în suma de 40,00 mii lei, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre. 

Art.7. -Se aprobă bugetul pe anul 2021 al Şcolii Gimnaziale "Mártonffi János" Vlăhiţa în
suma de  587,00 mii lei, secţiunea de funcţionare,  conform anexei nr.2, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre..

Art.8. –Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri  proprii,  pe
anul 2021, secţiunea de funcţionare în suma de 380,00 mii lei la partea de venituri şi la partea de
cheltuieli şi estimările pe anul 2022 în suma de 380,00 mii lei, pe anul 2023 în suma de 380,00 mii
lei, pe anul 2024 în suma de  380,00 mii lei conform anexei nr.4, care face parte intergrantă din
prezenta hotărâre.                  
           Art.9. - Se aprobă  utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar  pe anul 2020 în suma de 2.100.000,00 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare, conform anexei nr. 3a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. –Se aprobă numărul de salariaţi,  permanenţi şi temporari şi fondul salariilor de
bază, conform anexei nr.5 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
           Art.11. –Se aprobă Programele de activități sau acțiuni pentru realizarea cărora se alocă
fonduri de la bugetul local, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.12. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Oraşului
Vlăhiţa.



          Art.  13. –   Prezenta  hotărâre  se aduce la  cunoştinţă  publică,  respectiv  se  comunică
Primarului Oraşului Vlăhiţa şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.

  
 Vlăhiţa, la 09 aprilie 2021. 

Iniţiator:           Avizat pentru legalitate
  Primarul orașului Vlăhița                            Secretar general al Oraşului Vlăhiţa,

            LŐRINCZ  Csaba   ÜLKEI Jolán Erika



 România
 Judeţul Harghita
 Oraşul Vlăhiţa
 Primarul Oraşului Vlăhiţa

Nr. 185/205/S din  09.04.2021.
                             

RAPORT DE SPECIALITATE NR.                    /2021

privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024,
     precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului
                                                               bugetar pe anul 2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021,
prevederile  art.39  și  art.58  alin  (1)  din  Legea  nr.273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările şi completările ulterioare, În baza prevederilor art.5 alin.(3) din Legea bugetului de stat
pe anul 2021 sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor sunt destinate finanţării:

Cheltuielilor  descentralizate la nivelul comunelor,  oraşelor,  pentru finanţarea de bază a
unităților de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art.104
alin.(2)  lit.b)-d)  din  Legea  nr.1/2011,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  finanţării
drepturilor  asistenţilor  personali  ai  persoanelor  cu handicap grav sau indemnizaţiilor  lunare ale
persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările  ulterioare,  în  limita  prevăzută  la  art.  20  alin.  (2)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a
Guvernului  nr.  103/2013,  aprobată  cu  completări  prin  Legea  nr.  28/2014,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare;   finanțării  ajutorului  pentru  încălzirea  locuinţei  cu  lemne,  cărbuni  şi
combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social; finanțării serviciilor publice comunitare
de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor.

Având în vedere Adresa nr.463040/15.03.2021 al Ministrul Finanțelor Publice cu privire la
comunicarea sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale pentru anul 2021 și estimările  pe
anii 2022-2024, 

-  Referatul  nr.2348/15.03.2021  al  Serviciului  S.A.E.E.B.L.  al  AJFP  Harghita  privind
valoarea prognozată a cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021 și estimările  pe anii 2022-2024,

Luând  în  considerare  Decizia  nr.  2/18.03.2021 al  Şeful  Administraţiei  Judeţene  a
Finanţelor  Publice  Harghita,  cu  privire  la  repartizarea  sumelor  defalcate  din  TVA  pentru
echilibrarea bugetelor locale pe  anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a cotei defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pe  anul  2021  și  estimările  pe  anii  2022-2024,  precum și  repartizarea  pe  unități  administrativ-
teritoriale a sumei alocate din cota defalcată din impozitul pe venit de 63% pe anul 2021, 

-Decizia nr.3/31.03.2021 al Şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita,
cu privire la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru  finanțarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,  pe anii 2021-2024,

-Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.61/2021, cu privire la repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a 20% a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anii  2022-2024, precum și repartizarea  pe unități  administrativ-teritoriale  a cotei  de 18,5% din
impozitul pe venit, pe anii 2022-2024,

https://sintact.ro/#/dokument/16939533?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16936573?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16875770?cm=DOCUMENT


-Ordonanța  de  urgență  nr.3/2021  privind  unele  măsuri  pentru  recrutarea  și  plata
personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în
domeniul sănătății,

-Contract  nr.1011/05.02.2021,  pentru  decontarea  din  bugetul  Ministerului  Sănătății,  a
cheltuielilor  pentru operaționalizarea  centrelor  de vaccinare  împotriva  COVID-19 organizate  de
autoritățile  administrației  publice  locale  în  alte  locații  decât  cele  din  cadrul  unității  sanitare
înregistrat la Direcția de Sănătate Publică Harghita cu nr.1011/05.02.2021, precum și la registratura
Primarului orașului Vlăhița sub nr.815/11.02.2021.

Pe  baza  art.6  alin  (1)  din  Legea  bugetului  de  stat  pe  anul  2021,  prin  derogare  de  la
prevederile art.32 și 33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările  ulterioare,  din impozitul  pe venit  estimat  a fi  încasat  la  bugetul  de stat  la nivelul
fiecărei unități administrativ-teritoriale  în anul 2021 se repartizează o cotă de : 

a) 15% la bugetul județului;
b) 63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își

desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
c)  6% pentru repartizarea bugetelor  locale  ale  comunelor,  orașelor și  municipiilor  prin

hotărâre a consiliului județean;
d) 14% într-un cont distinct,  deschis pe seama direcției  generale regionale a finanțelor

publice/administrației  județene  a  finanțelor  publice,  pentru  echilibrarea  bugetelor  locale  ale
comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

e)  2% într-un  cont  distinct,  deschis  pe  seama direcției  generale  regionale  a  finanțelor
publice/administrației  județene  a  finanțelor  publice,  pentru  finanțarea  instituțiilor  publice  de
spectacole și concerte din subordinea autorităților administrației publice locale,

Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor,  orașelor și
municipiilor,  și  sumele  eferente  cotei  defalcate  din  impozit  pe  venit  se  repartizează  unităților
administrativ-teritoriale,  prin  decizie  a  directorului/șeful  Administraţiei  Judeţene  a  Finanţelor
Publice.
         Având în vedere prevederile art.58.alin.(1), din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform OUG nr.63/2010, cu privire la utilizarea
excedentului bugetului local din anul precedent pe baza căreia excedentul anual al bugetului local
poate fi utilizat astfel : 
           a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
          b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și
cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în
urma aplicării prevederilor lit. a);
      c)  pentru  acoperirea  definitivă  a  eventualelor  deficite  ale  secțiunilor  de  funcționare  și
dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.

Utilizarea excedentului anual al bugetului local se aprobă în baza hotărârilor autorităţilor
deliberative .   

În conformitate cu art.39, alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
autorităţile deliberative vor aproba bugetele autorităţilor administrativ-teritoriale în termen de 45
zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României partea I.

Având în vedere cele de mai sus, propun Consiliului Local al oraşului Vlăhiţa, a adopta o
hotărâre privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2021 și estimările pe anii
2022-2024 precum  și  utilizarea  excedentului  anual  al  bugetului  local  rezultat  la  încheierea
exercițiului bugetar pe anul 2020.

Vlăhiţa,la 09.04.2021. Serviciul Economic
Consilier,

BIRÓ Veronika



 România
 Judeţul Harghita
 Oraşul Vlăhiţa
 Primarul Oraşului Vlăhiţa

Nr. 185/204/S din 09.04.2021.

REFERAT  DE  APROBARE  NR.                  /20  2  1  
privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024,
       precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului
                                                               bugetar pe anul 2020

              Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021,
Legea  nr.273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
precum și Adresa nr.463040/15.03.2021 al Ministrul Finanțelor Publice cu privire la comunicarea
sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale pentru anul 2021  și estimările  pe anii 2022-
2024, precum și Referatul nr.2348/15.03.2021 al Serviciului S.A.E.E.B.L. al AJFP Harghita privind
valoarea prognozată a cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021 și estimările  pe anii 2022-2024,
           Luând în considerare Decizia nr. 2/18.03.2021 al Şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Harghita, cu privire la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale pe  anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, repartizarea pe unități administrativ-teritoriale
a cotei defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  pe anul 2021 și estimările
pe anii 2022-2024, precum și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei alocate din
cota defalcată din impozitul pe venit de 63% pe anul 2021, 
           -Decizia nr.3/31.03.2021 al Şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita, cu
privire la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru  finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,  pe anii 2021-2024,
       -Hotărârea Consiliului  Județean Harghita nr.61/2021, cu privire la repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a 20% a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anii  2022-2024, precum și repartizarea  pe unități  administrativ-teritoriale  a cotei  de 18,5% din
impozitul pe venit, pe anii 2022-2024,
          Având în vedere prevederile art.58.alin.(1), din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform OUG nr.63/2010, cu privire la utilizarea
excedentului bugetului local din anul precedent pe baza căreia excedentul anual al bugetului local
poate fi utilizat astfel : 
            a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
           b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și
cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în
urma aplicării prevederilor lit. a);
      c)  pentru  acoperirea  definitivă  a  eventualelor  deficite  ale  secțiunilor  de  funcționare  și
dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.

Utilizarea excedentului anual al bugetului local se aprobă în baza hotărârilor autorităţilor
deliberative .   

Având în vedere cele de mai sus, propun Consiliului Local al oraşului Vlăhiţa,a adopta o
hotărâre privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2021 și estimările pe anii
2022-2024 precum  și  utilizarea  excedentului  anual  al  bugetului  local  rezultat  la  încheierea
exercițiului bugetar pe anul 2020.

                     Vlăhiţa,la 09.04.2021.                                          Primarul Orașului Vlăhița,
                                                                                               LŐRINCZ Csaba



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA                    Anexa nr. 1
ORAŞUL VLĂHIŢA

Bugetul general al oraşului Vlăhiţa
pe anul 2021

                                                                                                                                                         -mii lei-
Nr.crt Denumire buget Partea de venituri Partea de cheltuieli
1. Buget local                        19.909                        22.009
2. Bugetul  instituţiilor  publice  finanţate

integral sau parţial din venituri proprii
380                             380

Total :                        20.289                        22.389

Bugetul general estimat pe anul 2022

                                                                                                                                  -mii lei-
Nr.crt. Denumire buget Partea de venituri Partea de cheltuieli
1. Buget local                         22.000 22.000
2. Bugetul  instituţiilor  publice  finanţate

integral sau parţial din venituri proprii
380 380

Total : 22.380 22.380

Bugetul general estimat pe anul 2023

                                                                                                                                    -mii lei-
Nr.crt. Denumire buget Partea de venituri Partea de cheltuieli
1. Buget local                          22.500  22.500
2. Bugetul  instituţiilor  publice  finanţate

integral sau parţial din venituri proprii
380  380

Total : 22.880  22.880

Bugetul general estimat pe anul 2024

                                                                                                                                   -mii lei-
Nr.crt. Denumire buget Partea de venituri Partea de cheltuieli
1. Buget local 23.000                          23.000
2. Bugetul  instituţiilor  publice  finanţate

integral sau parţial din venituri proprii
380 380

Total : 23.380 23.380
   

  Primar                                                                                   Consilier
                   LŐRINCZ Csaba                                                                   BIRÓ Veronika
                                      

                                                                     



ORAŞUL VLĂHIŢA
CONSILIUL LOCAL

A N E X A    N R : 2
La Hotărârea nr._ ,a Consiliului Local Vlăhiţa.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021
AL CONSILIULUI LOCAL VLĂHIŢA

- MII LEI -

Denumirea indicatorului cod 2021

I. BUGET LOCAL : DIN CARE TOTAL VENITURI 19.909

Venituri proprii 48.02 2.475

Cote defalcate din impozit venit 04.02.01 1.941

Sumă alocată din cota defalcată din impozit 04.02.04 968

venit pentru echilibrare

Sume defalcate din TVA cu diferite destinații TOTAL 11.02.02. 2.527

Sume defalcate din TVA ptr.ajutor încălzire, 11.02.02 20

Sume defalcate din TVA alte destinații cf. Legii 15/2020 11.02.02 20

Sume  defalcate  din  TVA  pt.finanţarea  chelt.cu  întreţinere  din
învăţământ 

11.02.02 658

Sume defalcate din TVA pt. stimulent educațional 11.02.02 30

Sume defalcate din TVA pt. drepturile copiilor CES 11.02.02 183

Sume  defalcate  din  TVA  pt.  drepturile  asistenților  personal  ai
persoanelor cu handicap grav, sau indemnizațiile lunare

11.02.02 1.561

Sume  defalcate din TVA pt. finanțarea burselor 11.02.02 55

Sumă defalcate din TVA pentru echilibrare 11.02.06 2.931

Subvenţii de la bugetul de stat pt. ajutor încălzire 42.02.34 30

Subvenţii de la bugetul de stat pt. finanțarea sănătății  (centru de
vaccinare)

  42.02.41 (1055+160) 1.215 

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 42.65.00   3.250

Sume FEN postaderare (Baile Homorod) 45.02.01 822

Sume primite de la UE- FEADR                 48.02.04 3.750

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE : 11.159

TOTAL CHELTUIELI 11.159

CAP.51. AUTORITĂŢI PUBLICE:   2.862

chelt.de personal (angajaţii şi consilierii) 51.02.10 2.465

cheltuieli materiale  din care: 51.02.20 397

(Servicii de consultanță pt.depunerea Proiectelor în vederea
obținerii finanțării nerambursabile)

(40)

CAP.54.Servicii  publice  comunitare    de  evidenţă  a  
persoanelor

290

cheltuieli de personal 54.02.10 210

Cheltuieli materiale 54.02.20 30



Cap.54.02.05.Fond de rezervă bugetară 40

Cap.54.02.50.Alte servicii publice generale-Salvamont 54.02.20 10

CAP.56.Transferuri  din  bugete  locale  pt.instituţii
de asist.socială   pt.pers.cu handicap (51.01.15)  

56.02.51 18

CAP.61.P.S.I. 355

-cheltuieli de personal 61.02.10 270

-cheltuieli materiale, 61.02.20 85

Centru de vaccinare                  61.02.50 1.055

-cheltuieli de personal 61.02.10 835

-cheltuieli materiale 61.02.20 220

CAP.66. SĂNĂTATE 160

- cheltuieli de personal 66.02.10 150

-cheltuieli materiale, 66.02.20 10

CAP.67.CULTURĂ ŞI RELIGIE:   TOTAL: 493

ALTE  SERVICII  ÎN  DOMENIILE  RECREERII  ŞI
RELIGIEI

-cheltuieli materiale 67.02.50 15

BIBLIOTECĂ: 67.02.03.02 135

-cheltuieli de personal 67.02.10 100

-cheltuieli materiale (internet) 67.02.20 35

CASA CULTURĂ: 67.02.03.06 258

-cheltuieli de personal 67.02.10 58

-cheltuieli  materiale  (evenimente  culturale  organizate  în  cursul
anului  _135_ mii lei)     

67.02.20 200

SERVICII RECREATIVE SI SPORTIVE: 67.02.05 85

(Chelt.materiale)Asociaţii  şi  fundaţii,  Tineret,  alte  activitati
culturale   Sport

CAP.68. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68.02 2.187

- ajutor încălzire, alte ajutoare(57) 68.02.15 50

-chelt.de pers.pt.asist.pers.(10) 68.02.05 1.196

-indemnizaţii pt.pers.cu handicap grav (titlu 57) 68.02.05 816

-asistenţă acord pt.pers. în vârstă(20) 68.02.04 85

-asistenţă socială pt.familii şi copii (casa copii-51) 68.02.06 40

CAP.70.SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ TOTAL: 755

cheltuieli materiale 70.02.20 755

din care:

Iluminat public 70.02.06  135

Alte servicii în domeniul dezvoltării comunale 70.02.50 620

 Reparații, lucrări topografice, zone verzi

Lucrări de înregistrare sistematică  (160mii lei)

CAP.74.02.SALUBRITATE TOTAL: 80

cheltuieli material 74.02.20 80

CAP.80.PROGR.DE DEZVOLT.REGIONALĂ, 
PREVENIRE, COMBATERE , INUNDAŢII

50



Asoc Oraşelor, Asoc.Microregională, ADI Harghita Viz, ADI

SIMD Harghita, Asoc. Dezv. Intercomunitara Muntii Harghita 80.02.20 50

CAP.84.02. STRĂZI:TOTAL: 1.208

cheltuieli de personal 84.02.10 622

cheltuieli materiale (Rep. străzi  ) 84.02.20 586

CAP.87.02. TURISM : 87.02. 372

Cheltuieli de personal 87.02.10 104

cheltuieli material 87.02.20 24

alte cheltuieli 87.02.59 244

CAP.65.ÎNVĂŢĂMÂNT: TOTAL: 1.274

Chelt.material 65.02.20 1.006

(din care navetă cadre didactice) 65.02.20 (56)

Burse: 65.02.59 55

Drepturile copiilor CES 65.02.57 183

Stimulent educațional 65.02.57 30

Liceul Tehnologic”Gábor Áron” Total: 65.02. 657

cheltuieli materiale (din care navetă cadre didactice: 33 mii lei) (375+198 BL) 573

 burse : 27

Drepturile copiilor CES 57

Şc.Gimnazială Mártonffi J. Total: 65.02. 587

cheltuieli materiale (din care navetă cadre didactice: 23 mii lei) (283+150 BL) 433

burse 28

Drepturile copiilor CES 126

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE : 10.850

TOTAL CHELTUIEL 10.850

CAP.51. AUTORITĂŢI PUBLICE : TOTAL: 1.746

- Cheltuieli de capital 51.02.71 1.746

CAP.6  5  .   ÎNVĂȚĂMÂNT   :  TOTAL: 40

- Cheltuieli de capital 65.02.71 40

CAP.67.CULTURĂ ŞI RELIGIE: TOTAL: 120

- Cheltuieli de capital 67.02.71 120

CAP.70.GOSP.COMUNALĂ: TOTAL: 4.203

-Cheltuieli de capital 70.02.71 4.203

CAP.74.02. PROTECŢIA MEDIULUI: TOTAL: -

-Cheltuieli de capital 74.02.71 -

CAP.84.02. STRĂZI: TOTAL: 4.741

-Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 84.02.58 991

-Cheltuieli de capital 84.02.71 4.741

II.  BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI
PROPRII :
 Venituri :                                                                                                                          380                          
 Cheltuieli :                                                                                                                        380                 

 ÎNVĂŢĂMÂNT : DIN CARE:                                                                                                                     380



 - cheltuieli de personal                                                                                                          10
 - cheltuieli materiale     370     
- Defalcat pe subcapitole:

- Cantină                                                                                                                                10
 - Liceu                                                                                                                                   50
 - Grădiniţa cu program prelungit nr.1                                                                                   70
                              - Grădiniţa cu program prelungit nr.4                                                                                  200
                              - Sala de sport                                                                                                                       50

                           Primar                                                                                   Consilier
                   LŐRINCZ Csaba                                                                    BIRÓ Veronika

                 
                      

                                  



BUGET LOCAL ESTIMAT PE ANII 202  1  -202  3  :  

                                                                                                            -mii lei-
Nr. Denumire indicator Estimări 2022 Estimări 2023 Estimări 2024

1. Sume  defalcate  din  cota  defalcate  din
impozit pe venit  04.02.04

793 867 934

2. Cote  defalcate  din  impozit  pe  venit
04.02.01

3.371 3.700 3.800

3. Sume defalcate din TVA 11.02.02   3.057 3.078 3.097
4. Sume defalcate  din  TVA pt.echilibrare

11.02.06
1.858 1.574   1.222

5. Venituri proprii 4.121 4.884 5.317
6. Subvenţii 1.350 1.450 1.550
7. Finanțarea  Programului  Național  de

Dezvoltare Locală
3.350 2.560 2.280

8. Sume primite de la UE- FEADR 4.100 4.387 4.800

 TOTAL: 22.000 22.500 23.000

                                 

                  Primar                                                                                   Consilier
          LŐRINCZ Csaba                                                                    BIRÓ Veronika
    



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA                    Anexa nr. 4
ORAŞUL VLĂHIŢA

II.  BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI
PROPRII    pe anii  2022-2024 :

 Venituri :                                                                                                                          380                          
 Cheltuieli :                                                                                                                        380                 

 ÎNVĂŢĂMÂNT : DIN CARE:                                                                                                                     380
 - cheltuieli de personal                                                                                                          10
 - cheltuieli materiale     370     
- Defalcat pe subcapitole:

- Cantină                                                                                                                                10
 - Liceu                                                                                                                                   50
 - Grădiniţa cu program prelungit nr.1                                                                                   70
                              - Grădiniţa cu program prelundgit nr.4                                                                               200
                              - Sala de sport                                                                                                                       50

                           Primar                                                                                   Consilier
                   LŐRINCZ Csaba                                                                    BIRÓ Veronika
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