
ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA COSTESTII DIN VALE 

CONSILIUL LOCAL  

 

H O T A R A R E 

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 
AL COMUNEI COSTESTII DIN VALE PE ANUL 2021 

 

 

         Consiliul Local al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita , intrunit  în 

sedinta extraordinara in data de 20.04.2021 ; 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 12.866/ 18.03.2021 venita din partea A.J.F.P. Dambovita , cu privire la 

repartizarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate pe anul 

2021.  

- Decizia nr. 5 / 01.04.2021,venita din partea A.J.F.P. Dambovita , cu privire la  

repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru anul 2021 , conform adresei 

nr. 14.838/01.04.2021 .  

- Decizia nr. 4 / 30.03.2021 privind repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale a 

sumelor defalcat din TVA pentru finntarea cheltuielilor 

- Hotararea Consiliului Judetean Dambovita nr. 78 / 24.03.2021 , cu privire la repartizarea 

cotelor defalcate din impozitul pe venit , reprezentand fond la dispozitia C.J. Dambovita; 

- Hotararea Consiliului Judetean Dambovita nr. 79 / 24.03.2021 , cu privire la repartizarea 

sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit , pentru echilibrarea bugetelor 

locale si a sumelor defalcate din TVA , pentru echilibrarea bugetelor locale – estimari 

2022 – 202 ; 

- Nivelul cotei de 63 % ( alocare directa) – Indicator 04.02.01 pentru bugetul pentru anul 

2021 ; 

- Adresa nr. 1984/30.10.2020 , al Scolii Gimnaziale Costestii din Vale , privind 

repartizarea pe indicatori ai sumelor alocate ; 

-Prevederile Legii nr. 15 / 2021  privind Bugetul de stat pe anul 2021 ; 

-Art. 50, alin. (2) , din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Raportul favorabil de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

Costestii din Vale ; 

 Prevederile art. 129 , alin. (4) lit. a) si art. 139 , alin.(3 ) , lit a) din OUG nr. 57 / 2019 , 

privind Codul Administrativ ; 

 

H O T A R A S T E: 

 

 

Art. 1. Veniturile Bugetului  Local Costestii din Vale , pentru anul 2021 , se stabilesc in 

suma de 6.050,00 mii lei conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare , repartizate pe capitole 

si articole bugetare. 
 



Art.2 .(1) Cheltuielile Bugetului Local Costestii din Vale , pentru anul 2021 , sunt in suma 

de 7.800,00 mii lei conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare , repartizate pe capitole si 

articole bugetare. 
(2)Veniturile bugetului local pentru sectiunea de functionare  sunt in suma de 4.629,00 

mii lei conform Anexa nr.2 . 
(3) Cheltuielile  bugetului local pentru sectiunea de functionare  sunt in suma de 4.629,00 

mii lei conform Anexa nr.2 . 
(4)Veniturile Bugetului local pe sectiunea de dezvoltare sunt in suma de 1.421,00 mii lei 

indicator 37.02.04 ; 
(5) Cheltuielile bugetului local pentru sectiunea de dezvoltare sunt in suma de 3.171,00 

mii lei conform Anexa nr.3 
(6) Programul de investitii , aferenta anului 2021 , conform Anexa nr. 4 la prezenta  

hotarare . 

(7) Se aproba lista „ Alte cheltuieli de investitii” , conform Anexa nr. 5 la prezenta 

hotarare . 

  (8) Se aproba utilizarea fondului de rulment  cod 98 02 in suma de 2.105,57 mii  ,din 

care suma de 355,57 mii lei pentru acoperirea golurilor de casa , si suma de 1.750,00 mii 

lei pentru realizarea urmatoarelor obiective de investitii: 
- Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat din comuna Costestii din Vale,judetul 

Dambovita,in vederea gestionarii situatiei de pandemie generat de virusul Sars-Cov 2 – 50 mii lei 
 - Program sistem informational geografic – 77 mii lei 

-  Construire gradinita cu 2 grupe,anexa si imprejmuire-sat Maruntisu,comuna Costestii din Vale,judetul 

Dambovita  - 51 mii lei 

- Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Clasele I-VIII, comuna Costetii din Vale, judetul 

Dambovita – 200 mii lei 

- Modernizare străzi in Comuna Costeștii din Vale”, jud. Dâmbovița(Craitelor) - 15 mii lei 
- Documentatie extindere retea canalizare - 220 mii lei 
-   Documentatie Ramforsare DC 69 - 100 mii lei 

- Modernizare Strazi I.C.Vissarion,Toamnei ,Micsunelelor - 980 mii lei 
- Achizitie microbuz scolar - 22 mii lei 

- Achizitie program informatic ITL - 15 mii lei 

- Asigurare scurgere ape DC 69 - 20 mii lei 
 

Art. 3 (1)Cheltuielile prevazute in Bugetul Local pe anul 2021 reprezinta limite maxime 

care nu pot fi depasite, iar modificarile lor se vor face în conditiile legii.  

Art.4. Numar maxim posturi aprobate pentru anul 2021 – 29 posturi  
Art. 5.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obliga contabilul 

primariei  iar secretarul raspunde de comunicarea acesteia . 
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