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                                                   R A P O R T     

                                  BUGET AUTOFINANŢATE 2020 

                            ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 

 
    Bugetul autofinanţate al anului 2020 este în sumă de 2.247,46 mii lei  la partea de venituri  şi  

2.360,00 mii lei la partea de cheltuieli , diferenţa de 112,54 mii lei fiind acoperită din soldul rămas la 

sfârşitul anului 2019 după cum urmează:  

a)   Primărie - Cămine, Pășuni – 24 mii lei 

                        b)   Colegiul tehnic Anghel Saligny – 88,54  mii lei 

 Bugetul este structurat pe o singură secțiune, astfel: 

 

Secţiunea Funcţionare: 

 

VENITURI – TOTAL 2.247,46  mii lei, după cum urmează : 

 

30.10.05.30 - Venituri din concesiuni şi închirieri –  11,00 mii lei  după cum urmează: 

Cămine culturale –  11,00 mii lei 

30.10.09 – Venituri din utilizarea păşunilor comunale – 45 mii lei 

33.10.05 – Taxe si alte venituri din învățământ –  306,46 mii lei 

33.10.14 – Contribuţia elevilor pentru internate, cantine – 210 mii lei (Colegiul tehnic Anghel Saligny Simeria) 

30.10.50 – Alte venituri din proprietate –  175 mii lei după cum urmează: 

Club sportiv CFR Simeria –  175 mii lei 

36.10.50 – Alte venituri – 50 mii lei după cum urmează : 

Centrul cultural şi de creaţie –  50 mii lei 

37.10.50 – Alte transferuri voluntare – 1.450 mii lei după cum urmează : 

Club sportiv CFR Simeria – 850  mii lei 

Centrul cultural şi de creaţie – 600  mii lei 

 

 CHELTUIELI – TOTAL  2.360,00  mii lei, după cum urmează: 

 

a) Cap.65.10  Învăţământ – TOTAL   -  605 mii lei 

 

 Cheltuieli de personal (10) – total –75 mii lei 

- învăţământ liceal (65.10.04.02) –75 mii lei 

 

Chelt.materiale (20) – total –  530 mii lei 

                        - învăţământ liceal (65.10.04.02) – 530 mii lei 

 

 



 

Cap 67.10 Cultură, recreere și religie – Total – 1.686,00 mii lei 

 

a) Cap.67.10.03.07- Cămine Culturale – total –  11,00 mii lei 

                    Cheltuieli materiale (20) - 11 mii lei 

 

b) Cap. 67.10.03.30 Alte servicii culturale- total –  650  mii lei 

                   Cheltuieli de personal (10) – 130  mii lei 

                   Cheltuieli materiale (20)  –  520 mii lei 

 

c) Cap.67.10.05.01 Sport – total –  1,025,00 mii lei 

                    Cheltuieli de personal (10) – 344,00 mii lei 

                    Cheltuieli materiale (20)  – 681,00 mii lei 

 

d) Cap. 83.10.03.30  Alte cheltuieli în domeniul agriculturii – total – 69 mii lei 

                   Cheltuieli materiale (20)  –  69  mii lei 

 

                         

         Bugetul autofinanţate estimat pentru anii 2021-2023 este  atât la partea de venituri cât şi la partea 

de cheltuieli după cum urmează: 

 

           2021:  Total   2.359,84 mii lei;  Funcţionare  2.359,84   mii lei;  Dezvoltare  0  mii lei 

           2022:  Total   2.477,84 mii lei;  Funcţionare  2.477,84  mii lei;  Dezvoltare  0  mii lei 

           2023:  Total   2.596,78 mii lei;  Funcţionare  2.596,78  mii lei;  Dezvoltare  0  mii lei 

 

Detalierea veniturilor la autofinanţate   se regăseşte în anexa nr.1 la prezentul raport. 

Detalierea cheltuielilor la autofinanţate se regăseşte în anexa nr.2  la prezentul raport. 

 

Ţinând cont de cele susmenţionate, consider iniţiativa domnului primar Rîşteiu Emil Ioan de 

aprobare a bugetului autofinanţate  pentru anul 2020 şi a estimărilor pentru anii 2021-2023 oportună, 

necesară şi legală. 
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