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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului local pentru anul  2020 
 

 
  Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) şi alin. (5) din Constituţia 
României, revizuită;  

b) art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d) art. 20, art. 21, art. 27, art. 29 şi art. 30 din Legea-cadru a 

descentralizării nr. 195/2006; 
e) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările  ulterioare; 
f) Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; 
g) Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020; 
h) Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 
Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii 

Consiliului Local privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, în contextul 
prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările ulterioare, și care a făcut obiectul afișării la 
sediul Primăriei, în spațiul accesibil publicului;  

Asigurând afişarea proiectului bugetului local pe anul 2020 la Primăria 
comunei Todireni, în contextul prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând act de: 
a) referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Todireni, în calitatea 

sa de inițiator; 
b) raportul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Todireni,  
c) raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul local al comunei Todireni, judeţul Botoşani, întrunit  în şedinţă 
ordinară, în data de 14 februarie 2020 adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1.(1) Bugetul local al comunei Todireni pe anul 2020 se stabilește la 
venituri în sumă de 6.144,60 mii lei,  iar la cheltuieli în sumă  de 6.144,60 mii lei . 
 (2) Veniturile  bugetul pe anul 2020 la secțiunea de funcționare sunt de 
4300,60 mii lei și cheltuieli totale  în sumă de 4.300,60 mii lei. 
            (3) La secțiunea de dezvoltare  pe acest an veniturile sunt de 1.844.00  mii 
lei  si cheltuielile sunt de  1.844,00 mii lei.  
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          Art.2. (1) Veniturile bugetului local pe anul 2020 se constituie din venituri 
proprii în sumă de 1.969,10  mii  lei  . 
               (2) Veniturile curente în sumă de 5.216,10 mii lei, care sunt alcătuite din 
Venituri fiscale în sumă de 4.643,00 mii   lei şi Venituri nefiscale în sumă de 573,10 
mii lei  
               (3) Veniturile fiscale sunt alcătuite din Impozit pe venit, profit şi câştiguri 
de capital în sumă de 986,0 mii lei, Impozite şi taxe pe proprietate în sumă de 
342,5 mii lei, Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii în sumă de 2.742,0 mii lei. 
                (4)  Veniturile nefiscale în sumă de 396,5 mii lei sunt alcătuite din 
Venituri din proprietate în sumă de 163,50 mii lei şi venituri din vânzări de bunuri 
şi servicii în sumă de 233,0 mii lei. 
                 (5)  Impozitul pe venit, profit şi câştiguri de capital în sumă de 979,00 
mii lei sunt alcătuite din  impozitul pe veniturile  din transferul proprietăţilor 
imobiliare din patrimoniul personal în sumă din 1,00 mii lei şi Cote şi sume 
defalcate din impozitul pe venit în sumă de 978,00 mii lei, formate din: Cote 
defalcate din impozitul pe venit în sumă de 321,00 mii lei , sume alocate din cote 
defalcate din imp. venit pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 247,00 mii 
lei şi Sume reparizate din Fonduri la dispozitia C.J. suma de 410,0 mii lei. 
                 (6) Impozitele şi taxele pe proprietate în sumă de 339,00 mii lei, 
alcătuite din Impozite şi taxe pe proprietate cum ar fi Impozitul pe clădiri în sumă 
de 50,00 mii  lei; impozit pe teren în sumă de 237,00 mii  lei şi alte impozite şi taxe 
pe proprietate în sumă de 40,00 mii  lei. 
                 (7) Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii în sumă de 3.403,00 mii lei 
alcătuite din sume defalcate din TVA în sumă de 3.325,00 mii lei astfel: Sume 
defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei 
în sumă de 915,00 mii lei; Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale în sumă de 2.242,00 lei și Sume defalcate din TVA pentru drumuri în sumă 
de 90,00 mii lei. 
                 (8) Taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi în sumă de 78,00 mii lei alcătuite din Taxă asupra 
mijloacelor de transport în sumă de 78,00 mii lei. 
                 (9) Veniturile nefiscale în sumă de 573,10 mii lei sunt alcătuite din 
Venituri din proprietate în sumă de 198,10 mii lei, Venituri din vânzări de  bunuri şi 
servicii în sumă de 233,0 mii lei, alcătuite din Venituri din prestări servicii în sumă 
de 375,00 mii  lei si  amenzi  si alte sancţiuni aplicate conform dispoziţiilor legale 
in suma de 50,00 mii lei.  
               Art.3. Subvenţii de la alte unităţi în sumă de 743,50 mii lei ,sprijin 
financiar la încălzirea locuinţei cu lemn foc 25,00 mii lei şi drepturile salariale ale 
asistentului comunitar în sumă de 77,50 mii lei și finanțarea programul național de 
dezvoltare locala suma de 600,00 mii lei. Subvenţii de la alte administraţii  în suma 
de 160,00 mii lei. Sume primite de la UE- FEADR în sumă de 425,00 mii lei. 
     Art.4. (1) În structură economică, cheltuielile bugetului local total pe anul 
2020 în sumă de 6.544,60 mii lei se stabilesc astfel: 
                 1.  Cheltuielile la secțiunea de funcționare sunt de     4.300,60 mii lei 
           Cheltuieli curente                                                     4.300,60 mii lei  
  - cheltuieli personal (10)                             2.283,10 mii lei  
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            - cheltuieli materiale (20)                                         1.664,00 mii lei 
                         Fond de rezerva ( 50)                                                30,00 mii lei 
                     -  asistenta sociala (57)            298,50 mii lei 
                     -  alte cheltuieli (59)                                                      25,00 mii lei  
                     
                     

       2. Secțiunea de dezvoltare                                          2.244,00 mii lei 
                      
Din care Proiecte cu fint. din fond postaderare     450,00 mii lei 
                     - cheltuieli de capital                                                1.794,00 mii lei  
  (2) cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2020 reprezintă 
limita maximă ce nu poate fi depăşită, iar modificarea lor se face în condiţiile legii. 
Angajarea şi efectuarea de cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor 
legale şi în cadrul limitelor aprobate. 
              

SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE:      
       Art.5. Cheltuieli prevăzute pentru finanţarea autorităţii publice locale pe 
2020 la secţiunea de functionare sunt de  1.687,00 lei, repartizate astfel: 
   Cheltuieli curente de              .1.687,00 mii lei  
  a – cheltuieli personal             1275,00 mii lei  
  b – bunuri si servicii                412,00 mii lei 
         Art. 6. Cheltuieli alte servicii publice generale                            95,00 mii lei 
              Cheltuieli curente                                                                   95,00 mii lei   
                      -  cheltuieli de personal                                                  50,00 mii lei 
                      -  bunuri si servicii                                                          15,00 mii lei 
                      -  fond de rezerva                                                           30,00 mii lei 
                      
                      
 Art.7. Cheltuieli ordine publica si siguranţa naţională sunt  in suma de 
288,50 mii lei .      
                cheltuieli curente                                                                288,50 mii lei  
                - cheltuieli de personal                                                         67,50 mii lei      
      - cheltuieli materiale   221,00 mii lei 
 Art.8. Cheltuieli social – culturale, în sumă  de 1.442,60 lei, alcătuite din: 
 (1) Cheltuieli învățământ total                380,00 mii lei  
        - cheltuieli curente                 380,00 mi lei 
   
  a) bunuri și servicii                 331,00 mii lei 
                      b) asistență sociala       34,00 mii lei 
  c)  alte cheltuieli                                               15,00 mii lei 

(2) Cheltuieli sănătate total                 79,50 mii lei              
        - cheltuieli curente                  79,50 mii lei 
  a) cheltuieli personal                 79,50 mii lei
   (3) Cheltuieli cultură, recreere și religie total         105,00 mii lei  
      - cheltuieli curente                 105,00 mii lei 
  a) cheltuieli personal                  56,50 mii lei 
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  b) bunuri și servicii                   38,50 mii lei  
                      c) alte cheltuieli  10,00 mii lei 
  
       .     
 (4) Cheltuieli asigurări și asistență socială total            878,10 mii lei 
     - cheltuieli curente               878,10 mii lei 
  a) cheltuieli de personal              613,60 mii lei 

  b) ajutoare sociale                              264,50 mii lei 
 Art.9. Cheltuieli pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi apă, 
total 647,00 mii lei, alcătuite din:  
 Locuințe, servicii și dezvoltare publică – total             277,00 mii lei 
     - cheltuieli curente                277,00 mii lei 
  a) cheltuieli personal                 95,50 mii lei 
  b) bunuri si servicii                 181,50 mii lei 
           Protecția mediului                                                                 370,00 mii lei   
                    a) cheltuieli curente                                                        370,00 mii lei   
                    b) bunuri și servicii                                                          370,00 mii lei 
                           
  Art.10. Pentru finanţarea activităţii de drumuri şi poduri se propun cheltuieli 
totale în sumă de 140,50 mii lei  

- Cheltuieli curente                                    140,50 mii lei 
    - Cheltuieli personal                  45,00 mii lei  
    - Bunuri și servicii                     95,00 mii lei          
CHELTUIELI  SECTIUNEA DE DEZVOTARE                     1.844,00 mii lei  
   - cheltuieli curente                                                                   50,00 mii lei 
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)  

postaderare                                                                                           50,00 mii lei  
Cheltuieli de capital                                                              1.794,00 mii lei 
Art.11. Servicii publice generale                                              270,00 mii lei 
Cheltuieli de capital                                                                   270,00 mii lei  
Art.12. Învățământ                                                                   534,00 mii lei 
Proiecte  cu finanțare postaderare fd. neramb.                         30,00 mii  lei 
Cheltuieli de capital                                                                  504,00 mii lei 
          
Art.13. Cheltuieli  cultură ,religie și sport total                          290,00 mii  lei   
             - cheltuieli de capital                                                    290,00 mii lei  
 

- CĂMIN CULTURAL                                                             30,00 mii lei 
- BAZĂ SPORTIVĂ                                                                100,00 mii lei 

    - TEREN SPORT                                                                   160,00 mii lei  
Art.14.  Asigurări si asistențe sociala                                       20,00 mii lei 
            Proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile         20,00 mii lei                                      
Art.15. servicii de dezvoltarea publica                                  100,00 mii lei                                  
Protecția mediului                                                                  100,00 mii lei 
Canalizare                                                                             100,00 mii lei                                                                         
Art. 16. Cheltuieli drumuri și poduri total de                           630,00 mii lei  
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             Cheltuieli de capital                                                   630,00 mii lei  

Art.17. –( 1) Veniturile bugetului local pe anul 2020 reprezintă limita minimă 
de realizat care permite efectuarea cheltuielilor. 

                 ( 2 ) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 
2020 nu se realizează, ordonatorul de credite limitează  efectuarea cheltuielilor 
bugetare sub nivelurile  aprobate, corespunzător  veniturilor încasate, cheltuielilor 
efectuate și prognozei realizării acestora până la finele anului. 

                ( 3 ) Ordonatorul principal de credite, pe parcursul exercițiului 
bugetar: 

a) Monitorizează gradul de realizare a veniturilor proprii, stabilind 
măsuri de  eficientizare a acestei activități; 

b) Pentru finanțarea  obligațiilor pe linie de constatare, stabilire, 
încasare, urmărire și control a oricăror venituri proprii 
bugetului local, precum și pentru înregistrarea  
necorespunzătoare a oricăror acte sau fapte generatoare de 
materia impozabilă în evidențele ce se conduc la nivelul 
administrației publice locale, aplică persoanelor vinovate 
sancțiunile prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Art. 18. - (1) Directorul Liceului Tehnologic  Todireni în calitatea de 
ordonator terțiar de credite, potrivit prevederilor art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea 
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate 
cu cele ale art. 21 alin. (1) și (4) și art. 22 alin. (1) și (3) Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, utilizează 
creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţii 
de învăţământ cu personalitate juridică pe care o conduce, inclusiv a părților 
acesteia, potrivit prevederilor din bugetul aprobat şi în condiţiile stabilite prin 
dispoziţiile legale.  

(2) Directorul Liceului Tehnologic  Todireni, ca unitate de învățământ cu 
personalitate juridică are ca părți, următoarele structuri de învăţământ, fără 
personalitate juridică: 

 a) Scoala gimnaziala nr. 2 Cernesti;  
b)  Scoala primara nr. 1 Todireni;  
c)  Scoala Primara nr. 3 Iuresti,  
d)  Gradinita cu program normal nr. 1. Todireni 
(3) Directorul Liceului Tehnologic  Todireni şi Consiliul de administraţie al 

acestuia răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii.  
(4) Finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza 

contractului de management încheiat între directorul Liceului Tehnologic  Todireni 
şi primarul comunei Todireni, potrivit modelului-cadru aprobat în temeiul art. 258 
alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Art. 19. - Dacă bugetul local pe anul 2021 nu a fost aprobat până cel târziu 
la data 31 decembrie 2020 se autorizează ordonatorul de credite al comunei să 
aplice în continuare bugetul anului 2020 până la aprobarea noului buget. 

Art. 20. - (1) Pentru o analiză periodică a realizării părţii de venituri a 
bugetului local provenite din venituri proprii, raportate la termenele de plată, până 
la data de 5 a fiecărei luni, personalul din compartimentul funcțional „Buget, 
finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale” prezintă ordonatorului de credite 
situaţia încasărilor pe luna precedentă şi cumulat de la începutul anului.  

(2) Personalul din compartimentul funcțional „Buget, finanțe, contabilitate, 
impozite și taxe locale” are obligația, ca cel puțin o dată în cursul anului 2020, să 
efectueze o investigație asupra stării contribuabililor trecuți în evidența separată 
ca insolvabili, întocmind procese-verbale în acest sens care se supun aprobării 
ordonatorului principal de credite.  

(3) O dată cu prezentarea situaţiei menţionată la alin.(1) se fac şi propuneri 
de eficientizare a activităţii, cu obligaţia îndepliniri acestora de către personalul din 
compartimentul funcțional „Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale ”. 
În această situaţie se menţionează şi elementele specifice măsurii prevăzute la 
alin. (2). 

Art. 21. - (1) Din bugetul local se suportă sumele necesare pentru 
acoperirea cheltuielilor programelor de perfecţionare profesională organizate de la 
iniţiativa ori în interesul comunei Todireni în suma de 40,00 mii lei.  

(2) Funcţionarii publici care urmează programe de formare şi perfecţionare 
cu o durată mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în ţară sau 
în străinătate, finanţate integral sau parţial prin bugetul autorităţii sau instituţiei 
publice, din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligaţi să se angajeze în scris 
că vor lucra în administraţia publică între 2 şi 5 ani de la terminarea programelor, 
proporţional cu numărul zilelor de formare sau perfecţionare de care au beneficiat, 
dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută o altă perioadă., sub 
sancţiunile prevăzute la art. 458 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Art. 22. Se aproba programul de investiții pe anul 2020, anexa la prezenta 
hotărâre. 
           Art.23. Primarul comunei Todireni, prin compartimentele de specialitate, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LEONTE FLORIN 
Todireni, 14.02.2020                       Vizat pentru legalitate, 
 Nr. 10                                                                                Secretar general UAT, 
                                   Andriș Maria-Magdalena    


