JUDEŢUL ARGEŞ
COMUNA MOŞOAIA
Satul Moşoaia, str. Calea Drăgăşani, nr.95.
C.F. 5010153
Tel./Fax: 0248/294001; Tel. 0248/294198
e-mail: primaria_mosoaia@yahoo.com
NR. 4758/13.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de Hotărâre
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL AL U.A.T.C. MOŞOAIA
PE ANUL 2021
În conformitate cu:
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Prevederile Legii nr. 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021;
- O.U.G. nr.226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
- O.U.G. nr. 8/18.02.2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
- H.G. nr. 4/13.01.2021 privind stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată
Având în vedere:
- Adresa nr.58198/16.03.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş, privind
definitivarea ṣi aprobarea bugetelor locale pe anul 2021;
- Adresa nr.60929/18.03.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş, ce cuprinde
repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit ṣi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2021, ȋn conformitate cu prevederile Legii nr.15/2021 a
bugetului de stat pe anul 2021 ṣi estimările pentru anii 2022-2024 privind sumele defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe venit;
- Extras din Decizia nr. 3/2021 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, ce
cuprinde repartizarea sumelor defalcate din TVA, pe anul 2021, precum și estimările acestora pentru anii
2022-2024;
- Adresa nr. 72686/31.03.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş, ce cuprinde
repartizarea sumelor sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului
particular și cel confesional acreditat, pe anul 2021 şi a estimărilor pe anii 2022 - 2024;
- Adresa nr. 73858/01.04.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş, ce cuprinde
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ
preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevătute la art. 104, alin. (2), lit. b)-d) din Legea
nr.1/2011 și sumele aprobate pentru finanțarea burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat, pentru anul 2021;
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- Adresa nr. 74464/02.04.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş, ce cuprinde
repartizarea pe trimestre, pe anul 2021, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată (11.02.02,
11.02.06, 11.02.09);
- H.C.L nr.2/28.01.2020, privind stabilirea salariilor de bază pentru functiile publice si personalul
contractual angajat în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Moşoaia si in institutiile
subordonate Consiliului Local pentru anul 2021;
- H.C.L. nr. 50/19.12.2020, privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și
statului de funcții, din aparatul de specialitate al primarului și din instituțiile subordonate Consiliului
Local al Comunei Moşoaia, județul Argeș, pentru anul 2021;
Avand ȋn vedere:
- că ȋn ultimii doi ani gradul de colectarea al impozitelor şi taxelor locale al Comunei Moşoaia a fost mai
mic de 97%
- art. 14, alin (7) din Legea 273 din 2006 “În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii
programate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an,
ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul
realizărilor din anul precedent.”,
- că în anul 2021 au fost colectate până la 31.03.2021 alte venituri din concesiuni (30.05.30) mai mari
decat cele din execuția anului 2020 cu 334,37 mii lei, debite aferente anului 2020
s-a realizat bugetul la nivelul execuției anului precedent, cu excepția cap. 30.05.30 unde s-a avut
în vedere suma din execuția la 31.03.2021
1. Propun aprobarea Bugetul local de venituri ṣi cheltuieli pe anul 2021 conform Anexa nr.1:
SECŢIUNEA A – BUGET LOCAL
TOTAL VENITURI:
11.006,40 mii lei
TOTAL CHELTUIELI: 14.876,40 mii lei
I. Secțiunea de funcționare:
Total venituri:
10.626,40 mii lei
Total cheltuieli:
10.626,40 mii lei
II. Secțiunea de dezvoltare:
Total venituri:
380,00 mii lei
Total cheltuieli:
4.250,00 mii lei
2. Propunem aprobarea Bugetul instituțiilor publice și activităților integral sau parțial din venituri
proprii pe anul 2021 -sursa E, conform Anexa nr.2:
SECŢIUNEA E – BUGET LOCAL
TOTAL VENITURI:
76,00 mii lei
TOTAL CHELTUIELI: 210,00 mii lei
I. Secțiunea de funcționare:
Total venituri:
76,00 mii lei
Total cheltuieli:
130,00 mii lei
II. Secțiunea de dezvoltare:
Total venituri:
0,00 mii lei
Total cheltuieli:
80,00 mii lei
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3. Propunem aprobarea “Bugetul local de venituri ṣi cheltuieli”- estimări pentru anii 2022, 2023 și
2024”conform Anexa nr.5;
4 Propunem aprobarea de vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare
ȋn sumă de 74,00 mii lei;
5. Propunem aprobarea, ȋn anul 2021, utilizării sumei de 3.870,00 mii lei (din excedentul surse A
ȋnregistrat la 31.12.2020), pentru cheltuieli de capital - sectiunea de dezvoltare conform Anexa nr.3;
6. Propunem aprobarea, ȋn anul 2021, utilizării sumei de 80,00 mii lei (din excedentul sursei E
ȋnregistrat la 31.12.2020), pentru cheltuieli de capital - sectiunea de dezvoltare conform Anexa nr.4;
7. Propunem aprobarea, ȋn anul 2021, utilizării sumei de 54,00 mii lei (din excedentul sursei E
ȋnregistrat la 31.12.2020), pentru sectiunea de funcţionare conform Anexa nr.4;
8. Propunem aprobarea LISTA DE INVESTIṬII / AN 2021 în valoare totală de 4.330,00 mii lei,
conform Anexa nr.7;
9. Propunem aprobarea numărul de posturi permanente ṣi temporare, precum ṣi fondul salariilor
de bază pe anul 2021 conform Anexa nr.6;
10. Propunem aprobarea constituirii Fondului de Rezervă Bugetară la dispoziṭia Consiliului Local
al Comunei Moşoaia ȋn sumă de 500 mii lei, pentru anul 2021.
Anexele nr.1, 2, 3, 4, 5 6 ṣi 7 fac parte integrantă din prezentul raport de specialitate.
SECRETAR GENERAL,
IONESCU VALENTIN MARIAN

PRIMAR,
NECULA ION

Ȋntocmit,
CONSILIER SUPERIOR,
OLTEANU VICTORIȚA
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