
     R E F E R A T 
 
 
 Subsemnata Botezatu Marinela Ionela, contabil in cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Local al comunei Negrilesti,judetul Vrancea, prin prezentul referat propun  
aprobarea   Bugetului local al comunei Negrilesti pe anul 2011 in suma de  1426 mii lei din 
care : 1106 mii lei pentru SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  si 320 mii lei pentru 
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE.  
 -conform adresei nr.512/19.01.2011 primita de la Consiliul Judetean Vrancea prin 
care s-a alocat Comunei  Negrilesti  suma de 320 mii lei astfel: 
  -216 mii lei “Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale”, 
  -104 mii lei “Sume allocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, numai pentru sustinerea finantarii programelor de dezvoltare 
locala. 
 -conform adresei nr.528/07.01.2011 primita de la Directia Generala a Finantelor  
Publice Vrancea s-a alocat suma de 866 mii lei astfel: 
  -51,00 mii lei “Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, 
  -104 mii lei “Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
  -494 mii lei Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor(salarii invatamant:310 mii lei , 173 mii lei salarii 
insotitori persoane cu handicap si indemnizatii persoane cu handicap,11 mii lei incalzire cu 
lemne persoane beneficiare de ajutor social). 
  -217 mii lei Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. 
  -54,00 mii lei Subventii de la bugetul de stat (40,00 mii lei ajutor incalzirea 
locuintei de la Directia de Protectie Sociala Vrancea si 14,00 mii lei finantarea sanatatii –
cheltuieli functionare –asistent comunitar, 
 -vazand referatul d-rei Geaboc Maria –contabil venituri – cu privire la veniturile 
proprii care vor fi incasate pe anul 2011 in valoare de 186 mii lei, 
  
 

Pentru asigurarea cheltuielilor pe anul 2011 la SECTIUNEA FUNCTIONARE in 
suma de 1106,00 mii lei s-a intocmit Anexa 1 si  se propun urmatoarele: 

 
1.La capitolul 51.02”Autoritati publice” –(primarie) se propune pe anul 2011 suma de 

470,00 mii lei astfel: 
-salarii primarie inclusiv contributiile la stat anul 2011, pentru (primar, viceprimar, 

secretar, agent agricol,contabil cheltuieli,contabil venituri,asistent social,casier,operator 
rol,guard) suma de 249,00 mii lei. 



-cheltuieli materiale(furnituri de birou(hartie consumabile imprimante si 
Xerox),energie electrica,posta,romtelecom ,carburanti si alte cheltuieli ocazionale pana la 
sf.anului 2011) suma de 221,00 mii lei. 
  
2.La capitolul 61.02 “Ordine publica”-Serviciul PSI se propune suma de 10 mii lei. 
 -cheltuieli materiale se propune suma de 10 mii lei in vederea asigurarii platii 
contractului de interventie cu Comuna Tulnici si cheltuieli intretinere sirena PSI. 
 
3.La capitolul 65.02 “ Invatamant” se propune suma de 330 mii lei astfel: 
 -cheltuieli cu salariile pentru personalul din Scoala si Gradinita Negrilesti suma de 
310 mii lei –suma primita cu destinatie speciala. 
 -cheltuieli materiale pentru invatamant suma de 20 mii lei pentru asigurarea 
cheltuielilor materiale (furniture de birou,energie electrica,posta romtelecom, si alte 
cheltuieli ocazionale) pentru anul 2011. 
 
4.La capitolul 66.02 “Sanatate” se propune suma de 14 mii lei astfel: 
 -cheltuieli cu salariile pentru asistentul comunitar suma de 12,00 mii lei suma primita 
ca subventie in cursul anului de la Directia de Sanatate Publica Vrancea. 
 -cheltuieli materiale pentru asistentul comunitar suma de 2,00 mii  lei suma primita ca 
subventie in cursul anului de la Directia de Sanatate Publica Vrancea. 
 
5.La capitolul 67.02 “Cultura,religie,recreere”-se propune suma de 16 mii lei astfel: 
 -cheltuieli cu salariile pentru directorul de camin –Dantis Costel- pentru anul 2011 
suma de 12 mii lei. 
 -cheltuieli materiale  suma de 4,00 mii lei. 
 
6.La capitolul 68.02”Asistenta Sociala” se propune suma de 224,00 mii lei astfel: 
 -cheltuieli cu salariile pentru insotitori persoane cu handicap se propune suma de 
161,00 mii lei suma primita cu destinatie speciala. 
 -cheltuieli pentru  indemnzatii persoane cu handicap suma de 12,00 mii lei. 
 - suma de 11,00 mii lei pentru plata incalzirea locuintei cu lemne pentru persoanele 
beneficiare de ajutoar social pe anul 2011 suma primita cu destinatie speciala. 
 -suma de 40,00 mii lei pentru plata incalzirea locuintei pentru populatie primita de la 
Directia de Prestatii Sociale Vrancea. 
 
7.La capitolul 70.02 “Servicii si Dezv.Publica” se propune suma de 12 mii lei astfel: 
 -pentru cheltuieli materiale (energie electrica) suma de 12 mii lei pentru plata 
iluminatului public. 
 
8.La capitolul 74.02 “Protectia mediului” suma de 30,00 mii lei necesara asiguarii platilor  

materiale pentru serviciul salubrizare. 
 



 
Pentru asigurarea cheltuielilor pe anul 2011 la SECTIUNEA DE DEZVOLTARE in 

suma de 320,00 mii lei s-a intocmit Anexa 2 si  se propun urmatoarele: 
 
 
1.La capitolul 51.02.Titlul 56-se propune suma de 51,00 mii lei in vederea asigurarii  

cheltuielilor neeligibile pentru sustinerea proiectului Ghisuri unice in Comunele  
Negrilesti si Paulesti judetul Vrancea. 

 
2.La capitolul 70.02 –cheltuieli de capital –se propune suma de 180,00 mii lei –pentru  

finantarea obiectivului –Alimentare cu apa  Negrilesti. 
 
3.La capitolul 74.02-cheltuieli de capital –se propune suma de 20,00 mii lei –finantare  

depunere proiect Canalizare Negrilesti la Fondul de Mediu . 
 
4.La capitolul 84.02-cheltuieli de capital-se propune suma de 69,00 mii lei – finantare 
Modernizare  drumuri comunale. 

 
 

Pentru anul 2011 propun si aprobarea “Listei obiectivelor de investitii” conform 
datelor mai sus mentionate in SECTIUNEA DE DEZVOLTARE.-Anexa 4. 
 
 
 
 Consider ca propunerea de buget pentru anul 2011  este corect fundamentata si 
propun aprobarea acesteia in forma prezentata. 
          
 
 
           
 
 

Semnatura 
  


