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Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micesti pe

trimestrul lY 2021

Subsemnata, RADULESCU ANDI, consilier in cadrul Compatimentului Financiar-

contabilitate, din cadrul serviciului financiar-contabilitate,impozite si taxe, avand in vedere
prevederile Legii nr t5l202l a bugetului de stat pe anul 2021, a Legii w 27312006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,vaprezentam ,conform
adreselor primite de unitatea noastra, sumele rcpartizate, in vederea rectificarii bugetului de

venituri si cheltuieli pe trimestrullY 202t, dupa cum vrmeazai

- Adresa nr.250t42107j22021a Administratiei Judetene a Finantelor Publice
Arges, respectiv anexa nr 2laDeciziam.ll/O7.12.2021 a Sefului Administratiei
Judetene a Finantelor Publice Arges prin care a fost comunicate sumele defalca-
ta din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizatela
nivelul comunelor,oraselor, municipiilor - burse scolare, respectiv, 31 mii lei ,

- Adresa nr .249784107.12.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice
Arges, respectiv Decizianr.lll}7.l2.202l a Sefului Administratiei Judetene a
Finantelor Publice Arges prin care au fost comunicate sumele defalcate din taxa
pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizatelanivelul co-
munelor, oraselor, municipiilor,rcpartizate unitatii noastre- 79,10 mii lei, respectiv

+ 125 mii lei pentru drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handi-
cap grav sau indemizatiile lunare,

-31,90 mii lei ajutorul pentru incalzirealocuintei cu lemne, carbuni si com-
bustibili petrolieri,

-14 mii lei plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familiile
defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolax.

De asemen ea, Y a ptezentam

- suma de 80 mii lei necesara efectuarii cheltuielilor de personal si materiale.pentru
Centrul de Vaccinare Micesti pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2021 (

subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii- 42.02.4t ),
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- suma de 153 mii lei necesara efectuarii cheltuielilor pentru ajutoare pentru
combustibili cu lemne, supliment energie electrica,supliment pentru combustibili solizi sau
lichizi ( subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzfuealocuintei cu lemne,carbuni,
combustibil petrolier ),

- la indicatorul bugetar de venituri -36.02.50- alte venituri ( unde avem inregistrate
incasari taxa de salubritate) se inregistr eaza o incasare de 185,55 mii lei din planul pe anul
2021 de 172 mii lei, motiv pentru care propunem suplimentarea prevederilor bugetare pe
anul202l la acest indicator de venituri cu suma de25 mii lei, precum si la cheltuieli, la
subcapitolul bugetar 7 4,02,05 .01 - Salubritate.

In vederea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrully 2021, dupa
c'smurmaaza,

Indicatori bugetari Modificare prevedere an
2O2I-MTILEI

Modificare prevedere
trim . MI}L-MII LEI

TOTAL VENITURI +369,10 368,10
1I.02.02- Sume defalcate din taxa
pe valoarea addtgatdpentru fi-
nanfarea cheltuielilor descentraliza-
te la nivelul comunelor, oragelor,
municipiilor, sectoarelor si Muni-
cipiului Bucuregti , total, din care
- burse
- drepturilor asistentilor personali
ai persoanelor cu handicap grav sau
indemizatiile lunare,
- aj utorul pentru incalzir ea locuin-
tei cu lemne, carbuni si combusti-
bili petrolieri,
- plata stimulentelor educationale
acordate copiilor din familiile
defavorizate in scopul stimularii
participarii in invatamantul presco-
lar

+110,10

+31

+125

-37,90

-14

+110,10

+31

+125

-3 1,90

-14

36.02.50 Alte venituri( taxa salu-
britate)

+25 +25

42.02.3 4- Subvenfii pentru
ac or dar e a aj utorului p entru incdlzi-
rea locuinfei cu lemne, cdrbuni,
combustibili petrolieri

+153 +153

42.02.41- Subventii din bugetul de
stat pentru finantarea sanatatii

+80 +80

TOTAL CHELTUIELI +369,10 +369,10
65.02.04.01- invatamdnt secundai
inferior
59.01- burse

+31

+31

+31

+31



65.02,50- Alte cheltuieli in domE
niul invatam6ntului
57.02.03- Tichete de cresa si

66.02.s0.so_Aiffi
sanitare (Centrul de vaccinare)
20.01.3}-Alte bunuri si servicii

ntru intretinere si functionare

+80

+80

+80

+80

68.02.05.02- asistentiiociala-in
caz de invaliditate
1 0- personal
57,02.01-ajutoare sociale in nu-
merar

+125

+115
+10

+125

+115
+10

68.02. 1 5.0 I - Ajutor social
57.02.01- Aiutoare sociale in nu-
melar

+l2l,l0
+l2L,l0

+121,10
+127,10

7 4.02.0 5,0 Isalubritate
20.01.30- Alte bunuri si servicii

intretinere si functionare

+25
+25

+25
+25
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