
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL LOCAL VULTUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____
privind “Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale a

comunei Vulturești pe anul 2021 precum și estimările pentru anii 2022-2024 pentru sectiunea de
Functionare si Dezvoltare

Consiliul Local al comunei Vultureşti, judeţul Argeş, intrunit in sedinta ordinara azi
________

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Vultureşti nr._________2021;
- raportul compartimentului de specialitate nr.________2021privind aprobarea bugetului de

venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale a comunei Vulturești pe anul 2021,
precum și estimările acestora pentru anii 2022-2024;
- Decizia nr. 2/2021 a Şefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș privind
repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 –
2024, privind cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Adresa nr.60929/18.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș prin care se
comunica estimarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2022 - 2024
- Decizia nr.3/2021 Şefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si municipiilor pe anul 2021, respectiv estimarile
pentru anii 2022, 2023 si 2024, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat
pe anul 2021.
- Decizia nr.5/2021 Şefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș privind
repartizarea pe comune,orase si municipii, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea 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 si pentru finantarea burselor
acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2021, precum si
estimarile acestora pentru anii 2022- 2024.
- Adresa nr. 74464/02.04.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș prin care se
comunică repartizarea pe trimestre pe anul 2021 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
stabilită în baza adresei nr. 463280/2021 a Ministerului Finanțelor Publice, de aprobare pe
ansamblul județului Argeș

 Prevederile din Legea nr 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 ;
 Prevederile art.1, alin.(2), art.3, art.5, art.7, art.11-14, art.16, alin.(1), art. 19,

alin. (1), lit.”a” și lit. ”b”, art.20, alin.(1), lit.”a”, art. 21, art. 22, art. 25-26, si art. 49, alin.(1) și
alin.(2) din Legea 273/2006, privind finantele publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

 PrevederileLegii nr. 500/2002, privind finanțelepublice, cu modificarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.82 /1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;



 Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările și
completăril eulterioare;

 Prevederile din O.U.G nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art.103, alin. (2), art.104, alin.(2), art. 105,alin.(2) din Legea nr.1/2011, a
educaţiei naţionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 75 alin 1 lit b, art. 84 alin 1, alin 3- alin 5, art 88, art. 96 alin 1- alin 4,
art.105 alin 1, art 106 alin 1 șialin 3, 129 alin 1 si 2 lit.b, lit d, art 129 alin 4 lit a, art 129 alin 5 și
alin 14, art 154 alin 1 și alin 2, alin 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 Prevederile art. 3, art. 4 și art. 13 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatăprinLegea nr.199/1997,

 Prevederile ale art. 7 alin. (2) din Legea nr 287/2009 din Codul Civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare ;

 Strategia de dezvoltare locala a comunei Vulturesti 2021 - 2027;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Vulturesti;
În temeiul art. 133, alin. (1), art. 139, alin. (1) coroborate cu art. 196 alin. (1), lit. „a”, art. 197, alin.
(1), (2), (4), (5) si art. 200 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1.Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale

Comuna Vulturești pe anul 2021 precum și estimările pentru anii 2022-2024 pentru sectiunea de
Functionare si Dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art.2. Se aprobă lista de investiții pe anul 2021 precum șiestimările pentru anii 2022-
2024.

Art.3 Se aprobă utilizarea sumei de 1 600 mii lei din excedentul anului 2020, după cum
urmează:

- 48 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor din cadrul proiectului „Infiintare Sistem
Supravegere video, comuna Vulturești, jud. Arges” în cadrul capitolului 51.02 pentru secțiunea
de dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- 27 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor din cadrul proiectului „Tocatoare resturi
vegetale” încadrul capitolului 51.02 pentru secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

- 500 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor din cadrul proiectului „Majorare capital social-
participare la capitalul social al societatii Apa Canal Vulturești S.R.L.” în cadrul capitolului 51.02
pentru secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

- 223 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor din cadrul proiectului „Gradinita cu program
normal Mazgana, comunaVulturești, jud. Arges” în cadrul capitolului 65.02 pentru secțiunea de
dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- 20 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor în cadrul proiectului ,, Modernizare drum
comunal DC 50 Huluba, L= 2,5 Km” în cadrul capitolului 84.02 pentru secțiunea de dezvoltare,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- 15 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor în cadrul proiectului ,,Sprijinirea elevilor din
Comuna Vulturesti, judetulArges in procesul educational” în cadrul capitolului 51.02 pentru
secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



- 58 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor în cadrul proiectului ,, Modernizare drumuri de
interes local, comunaVulturești, jud. Arges” în cadrul capitolului 84.02 pentru secțiunea de
dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- 100 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor în cadrul proiectului ,, Infiintare retea
inteligenta de alimentare cu gaze naturale”, comuna Vulturești, jud. Arges” în cadrul capitolului
70.02 pentru secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

- 589 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor încadrul proiectului ,,Pietruire drum comunal si
protejare corpuri in vecinatatea paraului Mazgana” în cadrul capitolului 84.02 pentru secțiunea de
dezvoltare, conformanexei nr.1 care face partei ntegrantă din prezenta hotărâre.

- 20 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor în cadrul proiectului ,,Modernizarea retelei
publice de iluminat cu eficienta energetica ridicata prin tehnologii noi-LED in comuna Vulturești,
jud. Arges etapa II” în cadrul capitolului 70.02 pentru secțiunea de dezvoltare, conform anexei
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Vulturești pentru anul 2021 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta.
Art. 5 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul Resurse
Umane, Contabilitate, Impozite și Taxe din cadrul primăriei comunei Vulturești.

Art. 6 Prin grija secretarului UAT Vulturești un exemplar din prezenta se va înainta
Consiliului Județean Argeș,Trezoreriei Mioveni, Administrației Județena a Finanțelor Publice
Argeș și se va înainta Instituției Prefectului Argeș în vederea exercitării controlului de legalitate.



JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VULTURESTI

ANEXA NR.1
LA HOTARAREA NR. ___DIN ____2021

I. BUGET LOCAL
TOTAL GENERAL VENITURI 4514,5 MII LEI

Din care
Venituri proprii 599 mii lei
Sume defalcate din TVA 11.02.06 919 mii lei
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 949 mii lei
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 240 mii lei

Sume defalcate din TVA chelt. descentralizate 11.02.02 1 767,5 mii lei
Subventii ajutor incalzirea locuintei 42.02.34 40 mii lei

TOTAL CHELTUIELI 6 114,5 MII LEI

1.Administratie publica locala 2 671 mii lei
- cheltuieli personal 1 481 mii lei
- cheltuiel imateriale 600 mii lei
- cheltuieli de capital 590 mii lei

Sistem supraveghere - 48
Cositoare –27

Tablete – 15
Capital social - 500

2. Fond de rezerva bugetar 50 mii lei

3. Ordine publica sisiguranta nationala 10 mii lei
(Protectie contra incendiilor ISU)

- cheltuiel imateriale10 mii lei

4. Invatamant 538 mii lei
- cheltuieli personal(transport cadre) 20 mii lei
- cheltuieli materiale(art.104alin.2lit b L.1/2011) 160 mii lei
- cheltuieli materiale(delegatii/deplasari) 10 mii lei
- cerinte educationale(ces) 33 mii lei
- tichete 32 mii lei
- burse 60 mii lei
- cheltuieli de capital ( gradinitaMazgana) 223 mii lei



5.Cultura si sport 62 mii lei
- cheltuieli personal (biblioteca) 60 mii lei
- cheltuieli materiale (biblioteca) 2 mii lei

6. Asistentasociala 1 686,5 mii lei
- cheltuieli personal 1 180 mii lei
- indemnizatii handicap 452mii lei
- incalzire populatie 40 mii lei
- incalzire L 416 14,5mii lei

7. Servicii si dezvoltare publica 220 mii lei
- cheltuieli materiale (iluminat) 100 mii lei
- cheltuieli de capital 120 mii lei

Gaze - 100
Iluminat - 20

8. Canalizare si tratare ape reziduale 30 mii lei
- cheltuieli materiale 30 mii lei

9. Alte cheltuieli in domeniul locuintei 150 mii lei
- cheltuieli materiale( gunoi) 150 mii lei

10. Drumuri si poduri 697 mii lei
- cheltuieli materiale 30 mii lei
- cheltuieli de capital 667 mii lei

Drum communal Mazgana -589
DC 50 Huluba -20

Drumuri de interes local- 85

ESTIMARI ANII 2022 2023 2024

I. BUGET LOCAL MII LEI

TOTAL GENERAL VENITURI 4 239 4 130 4 025

Din care
Venituri proprii 600,5 600,5 600,5
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 257 270 283
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 594 615 634
Sume defalcate din TVA 11.02.06 650 502 360
Sume defalcate din TVA chelt. descentralizate 2 097,5 2 102,5 2107,5

11.02.02
Subventii ajutor incalzirea locuintei 40 40 40

42.02.34

TOTAL CHELTUIELI 4 239 4 130 4 025



1.Administratie publica locala 1 664.5 1 552,5 1
520,5

- cheltuieli personal 1 300 1 300 1 300
- cheltuieli material 364,5 252,5 220,5

2. Ordine publica sisiguranta nationala 7 7 7
(Protectie contra incendiilor ISU)

- cheltuieli materiale 7 7 7

3. Invatamant 337 342 347
- cheltuieli personal 12 12 12
- cheltuieli materiale 199 204 209
- cerinte educationale(ces) 34 34 34
- tichete 32 32 32
- burse 60 60 60

4.Cultura si sport 62 60 60
- cheltuieli personal (biblioteca) 60 58 58
- cheltuieli materiale (biblioteca) 2 2 2

5. Asistentasociala 2 008,5 2 008,5 2 008,5
- cheltuieli personal 1 454 1 454 1 454
- indemnizatii handicap 500 500 500
- incalzire populatie 40 40 40
- incalzire L 416 14,5 14,5 14,5

6. Serviciisidezvoltare publica 60 20 20
- cheltuieli materiale 60 20 20

7. Alte cheltuieli in domeniul locuintei 80 80 20
- cheltuieli materiale( gunoi) 80 80 20

8. Drumuri si poduri 20 20 20
- cheltuieli materiale 20 20 20


