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 REFERAT DE APROBARE  

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI  LOCAL  DE VENITURI SI CHELTUIELI AL 

COMUNEI MICESTI PENTRU ANUL 2023 SI A ESTIMARILOR PENTRU ANII 2024-2026 

Avand in vedere prevederile Legii nr 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023,a 

Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in 

temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,   va prezentam ,conform adreselor primite, sumele repartizate unitatii 

noastre , in vederea intocmirii si aprobarii bugetului local  de venituri si cheltuieli  pe anul 

2023  si a estimarilor pe anii 2024-2026, dupa cum urmeaza- 

Adresa nr.16633/28.12.2022 emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice 

Arges privind Legea bugetului de stat pe anul 2023 , nr.368/2022. 

Prevederea bugetara a veniturilor  proprii aferente anului 2023 sunt in suma totala de  

1408 mii lei ,fiind stabilite conform prevederilor legale in vigoare, respectiv,  la nivelul 

realizarilor din anul 2022, intrucat gradul de realizare a veniturilor proprii programate in 

bugetele din ultimii doi ani sunt mai mici decat 97% pe fiecare an.De asemenea si estimarile  

prevederilor bugetare ale veniturilor proprii  pentru estimarile pentru anii 2024-2026, sunt  tot 

de 1408 mii lei. 

Excedentul bugetului local al Comunei Micesti la finele anului 2022 este de 2621,36 

mii lei , din care sumele ramase necheltuite  din anii precedenti, primite pentru cofinantari 

prin Hotarari ale  Consiliului Judetean Arges  sau de la bugetul statului, vor fi bugetate  cu 

aceeasi destinatie. Sumele din excedentul Comunei Micesti se pot utiliza numai pentru 

sectiunea de dezvoltare , pentru investitii, iar in cazuri deosebite pentru imprumutarea 

sectiunii de functionare pentru o perioada scurta de timp, cu aprobarea Consiliului Local. 

Adresa nr. 16659/28/12/2022 a Administratiei Judetene  a Finantelor Publice Arges , 

a anexelor nr. 1,2,3,4-extras din Decizia nr. 21/27.12.2022 a Sefului A.J.F.P. Arges , prin 

care ne-a fost comunicata repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

bugetele locale, cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, sumelor defalcate 

din TVA pentru echilibrare repartizate de A.J.F.P .Arges, pentru   anul 2023 si estimarile 

pentru anii 2024-2026 , 

 - repartizare cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale , respectiv 

indicator 04.02.01 – pentru anul 2023 -2454 mii lei, estimari pentru anul 2024- 2650mii lei, 

pentru anul 2025- 2775 mii lei, pentru anul 2026-2925 mii lei 

-repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, cod indicator 

04.02.04  pentru anul  2023- 1137 mii lei,  2024- 1062 mii lei, 2025- 1109 mii lei,2026-1167 

mii lei. 



-repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrare repartizate de A.J.F.P. 

Arges,  cod indicator 11.02.06 –2023-298 mii lei, 2024- 762 mii lei, 2025-604 mii lei, 2026-  

483 mii lei. 

Adresa nr. 16657/28/12/2022 a Adminstratiei Judetene a Finantelor Publice Arges , 

decizia nr .22/27.12.2022 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges, 

anexa unitatii noastre, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata 

pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (drepturile asistentilor personali al persoanelor 

cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare, finantarea Programului pilot de acordare a unui 

suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 unitati de invatamant preuniversitar de 

stat) la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pentru   anul 2023 si estimarile pentru anii 

2024-2026 , dupa cum urmeaza- 

-2023- total 2771 mii lei , din care –salarii asistenti persoane cu handicap si 

indemnizatii persoane cu handicap- 1680 mii lei, , finantarea Programului pilot de acordare a 

unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 unitati de invatamant preuniversitar 

de stat -1091 mii lei, 

-2024- total 1680 mii lei , din care- salarii asistenti persoane cu handicap si 

indemnizatii persoane cu handicap-1680 mii lei,  

-2025- total 1680 mii lei , din care–salarii asistenti persoane cu handicap si 

indemnizatii persoane cu handicap-1680 mii lei,  

-2026- total 1680  mii lei , din care–salarii asistenti persoane cu handicap si 

indemnizatii persoane cu handicap- 1680 mii lei,  

                  Adresa nr. 1092/10/01/2023, a Administratiei Judetene  a Finantelor 

Publice Arges, prin  care ne-au fost comunicata repartizarea pe trimestre pe anul 2023 a 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata  pentru achilibrarea bugetelor locale, suma 

totala 298 mii lei, respectiv trimestrul l -84 mii lei, trimestrul ll- 71 mii lei, trimestrul lll-72 mii 

lei, trimestrul lv- 71 mii lei 

. Adresa nr. 1451/17/01/2023 a Adminstratiei Judetene a Finantelor Publice Arges , 

decizia nr. 1/17.01.2023 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges, anexa 

unitatii noastre, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate ( finantarea burselor, finantarea drepturilor copiilor cu 

cerinte educationale special, finantarea stimulentului educational), pentru   anul 2023 si 

estimarile pentru anii 2024-2026 ,dupa cum urmeaza- 

-pentru anul 2023- total 702,50 mii lei, din care finantare burse- 626 mii lei, , 

finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale special- 45 mii lei, finantarea 

stimulentului educational – 31,50 mii lei, 

-pentrul anul 2024- total 705,50 mii lei din care finantare burse- 626 mii lei, , 

finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale special- 48 mii lei, finantarea 

stimulentului educational – 31,50 mii lei, 

-pentrul anul 2025- total 705,50 mii lei din care finantare burse- 626 mii lei, , 

finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale special- 48 mii lei, finantarea 

stimulentului educational – 31,50 mii lei, 



-pentrul anul 2026- total 705,50 mii lei din care finantare burse- 626 mii lei, , 

finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale special- 48 mii lei, finantarea 

stimulentului educational – 31,50 mii lei, 

. Adresa nr. 1716/25/01/2023 a Adminstratiei Judetene a Finantelor Publice Arges , 

decizia nr. 3/25.01.2023 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges, anexa 

unitatii noastre, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate ( finantarea  unitatilor de invatamant preuniversitar de 

stst pentru categoriile de cheltuieli prevazute la art.104 alin.2, li.b-d din Legea nr.1 /2011) 

pentru   anul 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026 ,precum si repartizarea pe trimestre 

pentru anul 2023 a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate,dupa cum urmeaza- 

- pentru anul 2023 sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate - finantarea  unitatilor de invatamant preuniversitar de 

stst pentru categoriile de cheltuieli prevazute la art.104 alin.2, li.b-d din Legea nr.1 /2011-

cheltuieli materiale- 536 mii lei 

- pentru anul 2024 sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate - finantarea  unitatilor de invatamant preuniversitar de 

stst pentru categoriile de cheltuieli prevazute la art.104 alin.2, li.b-d din Legea nr.1 /2011-

cheltuieli materiale- 569 mii lei 

-pentru anul 2025 sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate - finantarea  unitatilor de invatamant preuniversitar de stst pentru 

categoriile de cheltuieli prevazute la art.104 alin.2, li.b-d din Legea nr.1 /2011-cheltuieli 

materiale- 587 mii lei 

-pentru anul 2026 sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate - finantarea  unitatilor de invatamant preuniversitar de stst pentru 

categoriile de cheltuieli prevazute la art.104 alin.2, li.b-d din Legea nr.1 /2011-cheltuieli 

materiale- 604 mii lei. 

-Repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizatepentru anul 2023, suma totala 4009,50 mii lei, din care 

trimestrul l – 1045 mii lei , trimestrul ll-1045 mii lei, trimestrul lll- 965 mii lei, trimestrul lv- 

954,50 mii lei. 

Adresa nr. 180  din 26/01/2023  intocmita de Scoala gimnaziala nr l Micesti, cu 

propuneri  cheltuieli buget an 2023 si estimari pentru anii 2024-2026. 

 Propunerile de   venituri  si cheltuieli buget local ( total, sectiunea functionare si 

dezvoltare)pentru anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026, propuneri cheltuieli  sectiunea 

de functionare pentru anul 2023,propuneri estimari cheltuieli functionare pentru anii 2024-

2026, propuneri cheltuieli de investitii ( sectiunea de dezvoltare ) pentru anul  2023. 
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