
CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI  

SECRETAR  

NR. 128 / 29 03 2019 

 

ANUNȚ ! 

          In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta 

decizionala în administrația publică locală și prevederile Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliul Local Dobârceni, Primarul Comunei Dobârceni aduce la cunoștința 

publică următorul proiect de act normativ, care a fost inițiat și urmează a fi supus aprobării 

Consiliului Local Dobârceni  

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea bugetului local pe anul 2019 

Aducerea la  cunoștință publică se face prin  

- Afișare la sediul Primăriei Dobârceni  

- Publicare pe pagina proprie de internet 

        Persoanele fizice  sau persoanele juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii 

sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre susmenționat, al cărui conținut îl prezentăm 

(împreună cu raportul de specialitate) la secretarul comunei, d-na Cimbru Liliana – persoana 

responsabilă pentru relația cu societatea civilă - până la data de  17 04 2019,  la sediul Primăriei 

comunei Dobârceni, județul Botoșani.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOȘANI  

CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI  

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al comunei Dobârceni, 

 pe anul 2019 

Consiliul local al comunei Dobârceni, Județul Botoșani; 

`Luând act de raportul de specialitate nr. 230/28.03.2019, întocmit de către Compartimentul 

financiar contabil, expunerea de motive a primarului comunei, în calitate de inițiator, de raportul 

comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 50 a bugetului de stat pe anul 2019, 

În baza Deciziei nr. 1/2019 a D.G.F.P. Botoșani prin care ni s-a repartizat suma de 177.000 

lei reprezentând sume defalcate din T.V.A pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și adresa nr. 

II/392/2019 prin care ni s-a repartizat suma de 187.000 lei reprezentând  cote defalcate din impozitul 

pe venit, H.C.J . Botoșani nr. 31/22/03/2019 prin care s-au repartizat suma de 40.000 lei reprezentând  

sume defalcate din T.V.A pentru drumuri, H.C.J. Botoșani  nr. 32/22/03/2019 prin care s-a repartizat 

suma de 1.628.000 lei reprezentând sume din T.V.A. pentru echilibrare buget local, și suma de 

158.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, Hotărârea C.J. Botoșani nr. 

36/28/03/2019 prin s-a repartizat suma de 200.000 de lei din care 50.000 pentru cheltuieli de finanțare, 

50.000 lei pentru program de dezvoltare locală, și 100.000 de lei pentru programe care necesită 

cofinanțare locală. 

- art. 5, art. 8, art. 19 alin. (1) lit. „a” și „b”, art. 39, art. 41, art. 42,art. 45 și art. 46 din Legea 

nr. 273/2006 legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

- art. 36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Â R E : 

 Art.1. Se aprobă Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Dobârceni  pe anul 

2019, în valoare totală de 17.515.090 lei, din care: 

• 2.671.600 lei la Secțiunea de funcționare, 

• 14.843.490 lei la Secțiunea de dezvoltare,  



• Venituri: 

Veniturile Bugetului local (cod 02) sunt  repartizate astfel: 

 - 122.000  lei -cheltuieli prevăzute la art.104 pentru învățământ,    cod. (11.02.02) 

 - 10.000 lei . drepturi copii cu CES,                                               cod (11.02.02) 

          - 23.000  lei - plata tichetelor de grădiniță L.248/2015                    cod (11.02.02). 

          - 22.000 lei – plata ajutorului social si încălzire,                              cod.(11.02.02). 

          - 1.628.000 lei  S.D. din T.V.A .pentru echilibrare a bugetelor locale cod  (11.02.06),  

          - 40.000 lei- S.D. din T.V.A pentru  drumuri                                 cod (11.02.05). 

          - 158.000 lei –sume alocate  C.D. din impozitul pe venit                cod (04.02.04).         

          - 187.000 lei-   cote defalcate din impozitul pe venit                       cod(04.02.01) . 

          - 200.000 lei-sume repartizare din fondul la dispoziția CJ Botoșani   cod (04.02.05) 

          - 551.200  lei  venituri proprii                                                                                                                     

          - 78.400 lei Subvenții cod.(42.02 ) din care:                                                                                                                   

 -5.000 de lei subvenții pentru încălzire populației L.107/2007.cod (.42.02.34)                                                       

  -73.400 lei  subvenții  pentru finanțarea sănătății                    cod.(42.02.41) 

        -14.101.790 lei pentru  finanțare program P.N.D.L.                             cod 42.02.65                       

        - 393.700 lei Excedent  buget local                                                                                              

Suma generala la partea de Venituri este  in suma 17.121.390 lei. 

La partea de Cheltuieli suma generala  este 17.515.090 lei . 

               Cheltuielile Bugetului Local (cod 02)  repartizate  pe capitole astfel: 

           La Capitolul   Autorități publice  (51.02) suma este de 1.560700  lei. 

                      Art.10. Din care cheltuieli  de personal 1.232.700  lei 

 Art.20  Cheltuieli materiale fonduri necesare  suma de 318.000 lei defalcate   pe articole astfel: 

                        - (20.01.01)  furnituri de birou =                     5.000 lei, 

                        -(20.01.02)   materiale de curățenie =             8.000 lei, 

                        -(20.01.05)   carburanți si lubrefianți=          25.000 lei, 

                        - (20.01.04)  piese schimb =                            1.000 lei, 

                        -(20.01.08)  telecomunicații si internet =   39.500 lei, 

                        -(20.01.09)  material cu caracter funcțional =47.000 lei reprezentând  lemne, alte 

materiale cu caracter funcțional 17.000 de lei, materiale împrejmuire sediul primăriei 20.000 de lei, 

materiale  pentru reabilitare  et.1  primărie suma de 10.000 de lei.,                                            

                        -(20.01.06 ) deplasări                                           1.500 lei 

                        -(20.13) cursuri de pregătire profesionala suma de 30.000 lei   

                        - (20.01.30) bunuri si servicii pentru întreținere si funct.= 147.000 lei pentru cotizație: 

Asociația Comunelor, Aqua Grup, Adiecoproces, G.A.L., activitate audit, întreținere programe,   

asistenta  tehnica  calculator , LEX, antivirus, întreținere mașina; asigurare, rovineta  I.T.P. mașină , 

servicii de consultanta juridica,  întreținere sistem video, pagina web, semnătură electronica, centru 

medical analiza, evaluare patrimoniu. 

                         -(20.05.30) ob. inventar                                    10.000 lei 

                     Art.70 - cheltuieli de investiții lei  reprezentând: 

-centrala termica suma de 10.000 lei. art71.01 

La capitolul.61.02 – Ordine publica, protecție si paza  suma  necesara de 63.600  lei. 

                   Art.10 Cheltuieli de personal  61.600 lei , 

   Art.20 Cheltuieli materiale suma de 2000  lei. 

                        - (20.01.30) alte bunuri si prestări servicii : 2.000          lei. 

La Capitolul 65.02 - Învățământ suma necesara este de    1.055.820 (155.000lei din T.V.A)  

sintetizata astfel:                                                                                                                   -                    

                    Art.20 .  Cheltuieli de  bunuri si servicii- 138.500 lei(122.000 lei din sume defalcate din 

T.V.A.) pe articole astfel: 

                        -  (20.01.01)  furnituri de birou            7. 000   lei, 

                        -  (20.01.02)  materiale de curatenie     7.000   lei 

-  (20.01.03)  incalzit si iluminat         35.000   lei, 

                        -  (20.01.05)  carburanti si lubrefianti  20.000   lei , 

                        -  (20.01.08)  posta si telecomunicatii  10..000  lei      



                        -  (20.01.09)  material si prestari serv cu caracter functional 15.000    lei                         

                         -  (20.01.30) alte bunuri pentru  servicii intretinere si functionare 25.000 lei 

                         -  (20.13)      pregatire profesionale 3.000  lei                     

        -(20.01.09)   transport 11.500  lei 

                    -(20.06.01)   deplasari  5000 lei 

                   Art. 57. Asistenta sociala   suma de 33.000 lei  (sume defalcate din t.v.a)defalcata astfel : 

tichete  pentru  grădiniță 23.000  lei ,ces 10.000 lei. 

                   Art. 59. Burse 8.500 de  lei 

                   Art. 70. Cheltuieli de investiții suma de 875.820    lei . 

-  Înființare Grădinița Dobârceni cu 2 săli de clasa suma de  875.820  lei  art.71.01.01 

La Capitolul.66.02 Sănătate (66.02.50.50)-suma  necesara de 73.400 lei din care: 

                    Art.10 Cheltuieli de personal suma de 73.400 lei. 

 La Capitolul 67.02  Cultura suma totala este de 111.800  lei din care: 

      Art.10-Cheltuieli de personal 43.300 lei. 

      Art.20. Cheltuieli cu bunuri si servicii 38.500  lei din care: 

                          -( 20.01.09 ) suma de 32.500 lei repartizata astfel:  23.000 lei  pentru  ziua comunei, 

tradiții iarna 1.500 lei, donații copii pom iarna 3.000 de lei, materiale împrejmuire sediul primăriei 

vechi (biblionet) 5.000 de lei. 

             -20.05.30 obiecte  de  inventar 10.000 lei. 

       Art.70. Cheltuieli de investiții  suma  30.000   lei  reprezentând: 

-Modernizare teren sport  30.000 de  lei   cap 67.02.05.01 art 71.01.01 

La Capitolul 68.02-Asistenta sociala suma totala este de 478.800 lei din care: 

                   Art.10-Cheltuieli cu salarii asistenti sociali 331.000 lei. 

       Art 57-Asistenta sociala.in suma totala de 167.800 lei defalcata astfel: 

            - cap(68.02.15.01) ajutor social incalzire cf.Lg.416/2001-suma de 22.000 lei(.sume 

defalcate din tva 22.000 lei. 

            - cap(68.02.15.01) ajutor incalzire pentru populatie conform L.107/ 2007   suma de 

4.000 lei.   

                       -cap(68.02.05.02) indemnizații pentru persoane cu handicap suma 117.800 de  lei. 

           -cap(68.02.50) ajutor social situații de urgenta  suma de 3.000 lei .                                                                                                                                           

 La Capitolul  70.02 - Servicii –suma totala este de  8.940.630    lei din care: 

        Art.20 - Cheltuieli de bunuri si servicii in suma de 51.000   lei                                

             - (20.01.03)  iluminat public  50.000 lei (cap70.02.06 )                                                                                                                                                              

            - (20.01.30) alte bunuri si servicii suma totala de 1.000   lei . 

        Art.70 Cheltuieli de investiții  suma totala este de  8.889.630   lei   reprezentând : 

- Reactualizare Plan Urbanistic General suma de 20.000 lei art. (71.01.30) cap.70.02.50                                                                 

- Înființare sistem de canalizare si epurare a apei in Comuna Dobârceni suma de 8.869.630 lei                            

cap.70.02.50  art.71.01.01 cofinanțare bl suma de 100.000 de lei 

La Capitolul 74.02 -  Protecția mediului suma de  42.000  lei este  necesara pentru:                                                    

        Art.20   Cheltuieli materiale suma de  42.000  lei  .                                                                                                                                                           

–                      - (20.01.30)  cheltuieli de salubrizare   42.000  lei .                                                   

La Capitolul 84.02 Drumuri suma totala  este de:5.066.840 lei din care: 

       Art.10 Cheltuieli de personal 89.500 de lei. 

       Art. 20 Cheltuieli materiale 34.000 lei din care :    

           -(20.01.05) motorina suma de 15.000 lei  

          -(20.01.30) alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare suma 9.000 lei. 

          -(20.05.30) obiecte de  inventar 10.000 lei 

      Art.70 Cheltuieli de investiții  suma 4.943.340   de   lei reprezentând:                                                                

-D.C. 24  suma de 40.000 lei art.71.01.01. 

-Modernizare drum de interes local 4,9 km in Comuna Dobârceni suma de 4.903.340 lei din care     

147.000   lei cofinanțare  bl art.71.01.01. 

               Art. 2. Se aprobă utilizarea sumei de 393.700 lei din contul de excedent bugetar din 

anul 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, conform anexei nr. 1 



Art. 3. Se aprobă PROGRAMUL ANUAL AL  INVESTITIILOR PUBLICE PE 

ANUL 2019, conform anexei nr. 2  la prezenta. 

Art.4. Se aprobă  anexa nr 3 - Lista cheltuielilor  de investiții pe anul 2019, în valoare de 

14.843.490 lei  

Art.5. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei 

Dobârceni  prin compartimentul financiar-contabil. 

 
 

INIȚIATOR , 

Primar  LIVINSCHI RADU 

  



RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al comunei Dobârceni, 

 pe anul 2019 

                Potrivit prevederilor  Legii  Bugetului de Stat nr.50 pe anul 2019 a Legii nr.273/2006 Legea 

privind Finantele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare,                

              Ca urmare a Deciziei nr .1/2019 a D.G.F.P._Botosani prin care ni s-a repartizat suma de 

177.000 lei reprezentand sume defalcate din t.v.a pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 

si.adresa nr .II/392/2019 prin care ni s-a repartizat suma de 187.000 lei reprezentand  cote          

defalcate din impozitul pe venit, H.C.J . Botosani nr.31/22/03/2019 prin care s-au repartizat suma de 

40.000 lei reprezentand  sume defalcate din t.v.a pentru drumuri, H.C.J .Botosani   nr.32/22/03/2019 

prin care s-au repartizat suma de 1.628.000 lei reprezentand sume din t.v.a pentru  echilibrare buget 

local  , si suma de 158.000 lei reprezentand cote defalcate din impozitul pe venit ,Hotararea C.J 

Botosani nr 36/28/03/2019 s-au repartizat suma de 200.000 de lei din care 50.000  pentru cheltuieli 

de finantare,50.000 lei pentru program de dezvoltare locala,si 100.000 de lei pentru programe care 

necesita cofinantare locala.  

VeniturileBugetului local (cod 02) sunt  repartizate astfel: 

           - 122.000  lei -cheltuieli prevăzute la art.104 pentru învățământ,      cod. (11.02.02), 

 - 10.000 lei . drepturi copii cu CES,                                                     cod. (11.02.02), 

          - 23.000  lei - plata tichetelor de grădiniță L.248/2015                        cod. (11.02.02), 

          - 22.000 lei – plata ajutorului social si încălzire,                                  cod.(11.02.02), 

          - 1.628.000 lei  S.D. din T.V.A .pentru echilibrare a bugetelor locale cod.  (11.02.06),  

          - 40.000 lei- S.D. din T.V.A pentru  drumuri                                       cod. (11.02.05). 

          - 158.000 lei –sume alocate  C.D. din impozitul pe venit                    cod. (04.02.04).         

          - 187.000 lei-   cote defalcate din impozitul pe venit                           cod. (04.02.01), 

          - 200.000 lei-sume repartizare din fondul la dispoziția CJ Botoșani   cod. (04.02.05), 

          - 551.200  lei  venituri proprii                                                                                                                     

          - 78.400 lei Subvenții cod.(42.02 ) din care:                                                                                                                   

 -5.000 de lei subvenții pentru încălzire populației L.107/2007 cod. (.42.02.34)                                                       

  -73.400 lei  subvenții  pentru finanțarea sănătății                      cod. (42.02.41) 

        - 14.101.790 lei pentru  finanțare program P.N.D.L.                                      cod. (42.02.65)                       

        - 393.700 lei Excedent  buget local                                                                                              

Suma generala la partea de Venituri este  in suma 17.121.390 lei. 

La partea de Cheltuieli suma generala  este 17.515.090 lei . 

               Cheltuielile Bugetului Local (cod 02)  repartizate  pe capitole astfel: 

           La Capitolul   Autorități publice  (51.02) suma este de 1.560700  lei. 

                      Art.10. Din care cheltuieli  de personal 1.232.700  lei 

 Art.20  Cheltuieli materiale fonduri necesare  suma de 318.000 lei defalcate   pe articole astfel: 

                        - (20.01.01)  furnituri de birou =                     5.000 lei, 

                        -(20.01.02)   materiale de curățenie =             8.000 lei, 

                        -(20.01.05)   carburanți si lubrefianți=          25.000 lei, 

                        - (20.01.04)  piese schimb =                            1.000 lei, 

                        -(20.01.08)  telecomunicații si internet =   39.500 lei, 

                        -(20.01.09)  material cu caracter funcțional =47.000 lei reprezentând  lemne, alte 

materiale cu caracter funcțional 17.000 de lei, materiale împrejmuire sediul primăriei 20.000 de lei, 

materiale  pentru reabilitare  et.1  primărie suma de 10.000 de lei.,                                            

                        -(20.01.06 ) deplasări                                           1.500 lei 

                        -(20.13) cursuri de pregătire profesionala suma de 30.000 lei   

                        - (20.01.30) bunuri si servicii pentru întreținere si funct. = 147.000 lei pentru cotizație: 

Asociația Comunelor, Aqua Grup, Adiecoproces, G.A.L., activitate audit, întreținere programe,   

asistenta  tehnica  calculator , LEX, antivirus, întreținere mașina; asigurare, rovineta  I.T.P. mașină , 

servicii de consultanta juridica,  întreținere sistem video, pagina web, semnătură electronica, centru 



medical analiza, evaluare patrimoniu. 

                         -(20.05.30) ob. inventar                                    10.000 lei 

                     Art.70 - cheltuieli de investiții lei  reprezentând: 

-centrala termica suma de 10.000 lei. art71.01 

La capitolul.61.02 – Ordine publica, protecție si paza  suma  necesara de 63.600  lei. 

                   Art.10 Cheltuieli de personal  61.600 lei , 

   Art.20 Cheltuieli materiale suma de 2000  lei. 

                        - (20.01.30) alte bunuri si prestări servicii : 2.000          lei. 

La Capitolul 65.02 - Învățământ suma necesara este de    1.055.820 (155.000lei din T.V.A)  

sintetizata astfel:                                                                                                                   -                    

                    Art.20 .  Cheltuieli de  bunuri si servicii- 138.500 lei(122.000 lei din sume defalcate din 

T.V.A.) pe articole astfel: 

                        -  (20.01.01)  furnituri de birou            7. 000   lei, 

                        -  (20.01.02)  materiale de curatenie     7.000   lei 

-  (20.01.03)  incalzit si iluminat         35.000   lei, 

                        -  (20.01.05)  carburanti si lubrefianti  20.000   lei , 

                        -  (20.01.08)  posta si telecomunicatii  10..000  lei      

                        -  (20.01.09)  material si prestari serv cu caracter functional 15.000    lei                         

                         -  (20.01.30) alte bunuri pentru  servicii intretinere si functionare 25.000 lei 

                         -  (20.13)      pregatire profesionale 3.000  lei                     

        -(20.01.09)   transport 11.500  lei 

                    -(20.06.01)   deplasari  5000 lei 

                   Art. 57. Asistenta sociala   suma de 33.000 lei  (sume defalcate din t.v.a)defalcata astfel : 

tichete  pentru  grădiniță 23.000  lei ,ces 10.000 lei. 

                   Art. 59. Burse 8.500 de  lei 

                   Art. 70. Cheltuieli de investiții suma de 875.820    lei . 

-  Înființare Grădinița Dobârceni cu 2 săli de clasa suma de  875.820  lei  art.71.01.01 

La Capitolul.66.02 Sănătate (66.02.50.50)-suma  necesara de 73.400 lei din care: 

                    Art.10 Cheltuieli de personal suma de 73.400 lei. 

 La Capitolul 67.02  Cultura suma totala este de 111.800  lei din care: 

      Art.10-Cheltuieli de personal 43.300 lei. 

      Art.20. Cheltuieli cu bunuri si servicii 38.500  lei din care: 

                          -( 20.01.09 ) suma de 32.500 lei repartizata astfel:  23.000 lei  pentru  ziua comunei, 

tradiții iarna 1.500 lei, donații copii pom iarna 3.000 de lei, materiale împrejmuire sediul primăriei 

vechi (biblionet) 5.000 de lei. 

             -20.05.30 obiecte  de  inventar 10.000 lei. 

       Art.70. Cheltuieli de investiții  suma  30.000   lei  reprezentând: 

-Modernizare teren sport  30.000 de  lei   cap 67.02.05.01 art 71.01.01 

La Capitolul 68.02-Asistenta sociala suma totala este de 478.800 lei din care: 

                   Art.10-Cheltuieli cu salarii asistenti sociali 331.000 lei. 

       Art 57-Asistenta sociala.in suma totala de 167.800 lei defalcata astfel: 

            - cap(68.02.15.01) ajutor social incalzire cf.Lg.416/2001-suma de 22.000 lei(.sume 

defalcate din tva 22.000 lei. 

            - cap(68.02.15.01) ajutor incalzire pentru populatie conform L.107/ 2007   suma de 

4.000 lei.   

                       -cap(68.02.05.02) indemnizații pentru persoane cu handicap suma 117.800 de  lei. 

           -cap(68.02.50) ajutor social situații de urgenta  suma de 3.000 lei .                                                                                                                                           

 La Capitolul  70.02 - Servicii –suma totala este de  8.940.630    lei din care: 

        Art.20 - Cheltuieli de bunuri si servicii in suma de 51.000   lei                                

             - (20.01.03)  iluminat public  50.000 lei (cap70.02.06 )                                                                                                                                                              

            - (20.01.30) alte bunuri si servicii suma totala de 1.000   lei . 

        Art.70 Cheltuieli de investiții  suma totala este de  8.889.630   lei   reprezentând : 

- Reactualizare Plan Urbanistic General suma de 20.000 lei art. (71.01.30) cap.70.02.50                                                                 

- Înființare sistem de canalizare si epurare a apei in Comuna Dobârceni suma de 8.869.630 lei                            



cap.70.02.50  art.71.01.01 cofinanțare bl suma de 100.000 de lei 

La Capitolul 74.02 -  Protecția mediului suma de  42.000  lei este  necesara pentru:                                                    

        Art.20   Cheltuieli materiale suma de  42.000  lei  .                                                                                                                                                           

–                      - (20.01.30)  cheltuieli de salubrizare   42.000  lei .                                                   

La Capitolul 84.02 Drumuri suma totala  este de:5.066.840 lei din care: 

       Art.10 Cheltuieli de personal 89.500 de lei. 

       Art. 20 Cheltuieli materiale 34.000 lei din care :    

           -(20.01.05) motorina suma de 15.000 lei  

          -(20.01.30) alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare suma 9.000 lei. 

          -(20.05.30) obiecte de  inventar 10.000 lei 

      Art.70 Cheltuieli de investiții  suma 4.943.340   de   lei reprezentând:                                                                

-D.C. 24  suma de 40.000 lei art.71.01.01. 

-Modernizare drum de interes local 4,9 km in Comuna Dobârceni suma de 4.903.340 lei din care     

147.000   lei cofinanțare  bl art.71.01.01. 

 

 

CONTABIL 

Petrișor Narcisa 


