
4,640,672 lei

534,350 lei

− 1,800 lei

− 42,800 lei

− 7,000 lei

− 20,000 lei

− 1,200 lei

− 145,000 lei

− 118,400 lei

− 88,500 lei

− 1,000 lei

− 450 lei

− 39,500 lei

− 15,500 lei

− 31,300 lei

− 21,900 lei

2,836,200 lei

− 242,000 lei

− 1,380,000 lei

− 190,000 lei

− 830,200 lei

− 194,000 lei

5,000 lei

− 5,000 lei

1,265,122 lei

−

                                                                                                                                                ANEXA NR. 1

LA P.H. Nr. 4/12.04.2021

AL COMUNEI PESAC PE ANUL 2021

Cote defalcate din impozitul pe venit  04.02.01

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean  04.02.05

Sume defalcate din TVApt.finan. chelt.  descentralizate la nivelul comunelor, 

orașelor, municipiilor 11.02.02

venituri din amenzi de circulație 35.02.01

venituri din alte amenzi 35.02.50

2. COTE ȘI SUME DEFALCATE

Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale  04.02.04

Subvenții încălzire lemne

4. EXCEDENTUL ANULUI  2020

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06

3. SUBVENȚII

Propun utilizarea sumei de 1.265.122 lei din excedentul anului 2020 ca sursă de  finanțare pentru 

taxe extrajudiciare de timbru  34.02.02

impozitul pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01  

impozitul pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 

impozitul pe terenuri persoane  fizice 07.02.02.01 

impozitul pe terenuri persoane  juridice 07.02.02.02

impozitul pe terenul extravilan persoane fizice şi juridice 07.02.02.03

alte taxe pe servicii specifice 15.02.50                                         

alte impozite şi taxe 18.02.50 

venituri din concesiuni și închirieri 30.05.30

taxa pe mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice 16.02.02.02  

TOTAL VENITURI

din care:

1. VENITURI PROPRII

impozitul pe venit din transfer proprietăți imobiliare 03.02.18 

taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice 16.02.02.01

PROIECT

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI



4,640,672 lei

1,859,540 lei

− 1,243,750 lei

− 419,000 lei

− 140,000 lei

− 42,790 lei

− 14,000 lei

1,122,200 lei

320,200 lei

− 22,000 lei

− 5,000 lei

− 24,000 lei

− 65,000 lei

− 5,000 lei

− 500 lei

− 23,000 lei

− 34,000 lei

− 30,000 lei

− 10,000 lei

− 5,000 lei

− 10,000 lei

− 3,500 lei

− 3,000 lei

− 5,200 lei

− 35,000 lei

− 2,000 lei

− 3,000 lei

− 35,000 lei

12,500 lei

2,500 lei

din care:

− 100 lei

− 2,200 lei

− 200 lei

10,000 lei

− 10,000 lei

3,000 lei

− 3,000 lei

alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE  A.54

S.P.C.L.E.P.

materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 20.01.09

alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30

reparații curente 20.02.00

dezinfectanți 20.04.04

obiecte de inventar 20.05.30

PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR   A.61

Uniforme și echipament  20.05.01

furnituri de birou 20.01.01

poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08

FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ la dispoziția autorităților locale

deplasări 20.06.01

alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30

pregătire profesională 20.13.00

protecția muncii 20.14.00

contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de 

reclamă și publicitate 20.30.01

prime de asigurare non viață 20.30.03

deplasări 20.06.01

materiale pentru curățenie 20.01.02

încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03

carburanți și lubrifianți 20.01.05

piese de schimb 20.01.06

transport 20.01.07

poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08

1. TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL (10)

din care:

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav A.68

SPCLEP Pesac A.54

Autorități executive A.51

din care :

furnituri de birou 20.01.01

Club Sportiv „ȘOIMII Pesac” A.67

Alocații pt.transport la și de la locul de muncă A.65 10.01.15

2. TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII (20)

AUTORITĂȚI EXECUTIVE A.51

din care:

TOTAL CHELTUIELI 



151,000 lei

− 7,000 lei

− 7,000 lei

− 28,500 lei

− 30,000 lei

− 14,000 lei

− 25,000 lei

− 5,000 lei

− 4,000 lei

− 8,000 lei

− 10,000 lei

− 12,500 lei

30,500 lei

7,500 lei

− 1,000 lei

− 3,500 lei

− 3,000 lei

− 15,000 lei

− 500 lei

− 3,000 lei

− 5,000 lei

− 500 lei

− 1,000 lei

− 5,000 lei

8,000 lei

− 5,000 lei

− 1,500 lei

− 750 lei

− 750 lei

194,000 lei

−

− 154,000 lei

− 10,000 lei

− 20,000 lei

− 5,000 lei

− 5,000 lei

173,000 lei

− 170,000 lei

− 3,000 lei

238,000 lei

− 238,000 lei

alte obiecte de inventar 20.05.30

alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30

din care :

PROTECȚIA MEDIULUI A.74

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ   A.70

iluminat 20.01.03

carburanți și lubrifianți 20.01.05

reparații curente 20.02.00

alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30

poștă, telecomunicații, internet 20.01.08

materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 20.01.09

materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 20.01.09

materiale sanitare 20.04.02

DRUMURI ȘI PODURI  A.84

deplasări interne 20.06.01

ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL CULTURII, RECREERII ȘI RELIGIEI 

Biserica Penticostală BETEL Pesac

Biserica Creștina Baptistă Pesac

Biserica Ortodoxă Română Pesac

Biserica Penticostală EFES Pesac

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30

lucrări de reparare a drumurilor din comuna 20.02.00

CULTE

din care:

alte obiecte de inventar 20.05.30

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE  A.67

carburanți și lubrefianți 20.01.05

ÎNVĂȚĂMÂNT  A.65

CHELTUIELI MATERIALE

materiale pentru curățenie 20.01.02

alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30

alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30

încălzit și iluminat 20.01.03

materiale de curățenie 20.01.02

SPORT (CLUB SPORTIV „ȘOIMII PESAC„) A.67.05.01

materiale pentru curățenie 20.01.02

protecția muncii 20.14.00

dezinfectanți 20.04.04

alte bunuri și sericii pentru întreținere și funcționare 20.01.30

pregătire profesională  20.13.00

încălzire și iluminat 20.01.03

furnituri de birou 20.01.01

colectarea deșeurilor la nivel de comună 20.01.04



282,250 lei

− 7,000 lei

− 5,000 lei

− 251,250 lei

− 3,000 lei

− 14,000 lei

− 2,000 lei

1,191,400 lei

− 723,221 lei

− 188,835 lei

−

190,000 lei

−

89,344 lei

84,700 lei

100,582 lei

30,000 lei

− 30,000 lei

70,582 lei

− 30,000 lei

− 40,582 lei

INSPECTOR I PRINCIPAL-contabil, Trifa Liliana - Nicoleta

Construire Capelă Mortuară, Comuna Pesac 58.04.02

Construire grădiniță cu program prelungit, Comuna Pesac 58.04.02

3. TITLUL IX - CHELTUIELI CU ASISTENȚA SOCIALĂ  (57)

indemnizație persoană cu handicap grav 68.05.02

drepturi copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământ

stimulente educaționale copii fam. defav. înv. Prescolar 65.50.00

ajutor încălzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social 68.15.01

localitatea Pesac (finanțare externă nerambursabilă) 58.04.01

Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în Comuna Pesac, 

localitatea Pesac (finanțare externă nerambursabilă) 58.04.02

6.  TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE (71)

Realizare tribune și vestiare teren de sport

SPORT A.67

subvenții încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 68.15.01

ALIMENTARE CU APĂ A.70

Extindere sistem de alimentare cu apă și echipare cabină foraj

5. TITLUL XI - BURSE ELEVI (59)

CHELTUIELI DE CAPITAL

Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în Comuna Pesac, 

ajutoare sociale pentru persoane aflate în dificultate 68.15.01

4. TITLUL X - PROIECTE FONDURI EUROPENE 2014-2020 - FEADR (58)

Realizare branșamente cu apometre în Comuna Pesac
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