Anexa la HCL nr. 10/19.02.2021
Prevederi bugetare trim IV pentru venituri (venituri proprii,impozit pe venit,sume defalcate din
TVA, subvenții,sume din excedentul bugetului local) au fost în sumă de 16.230.566 lei din care
s-a realizat 15.314.750 lei un procent de realizare de 94,36 % .Din acestea, pentru venituri proprii au
fost în sumă de 3.134.000 lei și s-a realizat 2.805.051 lei,un procent de realizare de 89,53 %. Din
veniturile încasate pentru bugetul local pe trim IV, sus menționate, putem să enumerăm:
- impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare–prevederi bugetare 4.000 lei
realizat 7.528 lei un procent de 188,20 %;
- cote și sume defalcate din impozitul pe venit –prevederi bugetare 1.536.000 lei realizat
1.417.158 lei, un procent de 92,26 %;
- impozite și taxe pe proprietate –prevederi bugetare 434.000 lei –realizat 383.857 lei,un procent
de 88,45 %;din acestea impozit pe clădiri de la persoane fizice si de la persoane juridice –prevederi
bugetare 168.000 lei din care s-a realizat 164.853 lei un procent de 98,13 %, impozitul pe terenuri de
la persoane fizice și juridice si pe terenurile din extravilan –prevederi bugetare in suma de 254.000 lei
din care s-a realizat 214.487 lei un procent de 84,44%;
-Taxă judiciară de timbru,taxă de timbru pentru activitatea notariala-prevederi bugetare
12.000 lei realizat 4.517 lei un procent de 37,64 %;
- Sume defalcate din taxa pe valorea adăugată - prevederi bugetare trim IV -4.132.000 lei din
care s-a realizat 4.112.772 lei,un procent de 99,53 %;din acestea au fost alocate sume pentru
cheltuielile descentralizate de la nivelul comunelor (cheltuieli de personal din învățământul
preuniversitar și cheltuieli de asistență socială) - prevederi bugetare 1.153.000 lei – realizat 1.133.772
lei, un procent de 98,33 % și pentru echilibrarea bugetelor locale - 2.979.000 lei s-a realizat 2.979.000
lei, un procent de 100 %.
- Taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice si juridice –prevederi
bugetare 92.000 lei din care s-a realizat 110.093 lei,un procent de 119,67 %;
-Taxă și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare-prevederi bugetare
trim. IV 5.000 lei din care s-a realizat 1.456 lei,un procent de 29,12 %;
- Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activități –prevederi bugetare trim.
IV -156.000 lei din care s-a realizat 169.840 lei,un procent de 108,87 %;
- Alte impozite și taxe – fără prevedere s-a încasat suma de 3.323 lei;
- Venituri din concesiuni și închirieri –prevedri bugetare trim IV - 10.000 lei din care s-a realizat
37.285 lei un procent de 327,85 %;
- Alte venituri din proprietate – prevederi bugetare trim.IV-1.000 lei - s-a încasat suma de
17.192 lei, un procent de 1.719,20%.
- Venitruri din prestări de servicii si alte activități –prevederi bugetare trim IV - 4.000 lei si s-a
încasat suma de 949 lei un procent de 23,73 %;
- Venituri din taxe administrative, eliberări premise-prevederi bugetare trim IV – 22.000 lei
și s-a realizat 19.041 lei, un procent de 86,55 %;
- Venituri din amenzi,penalități și confiscări–prevederi bugetare trim IV – 52.000 lei din care sa realizat 56.855 lei,un procent de 109,34 %;
- Diverse venituri din taxe speciale –prevederi bugetare trim IV in suma de 18.000 lei si s-a
incasat suma de 4.974 lei, un procent de 27,63 %;
- Venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat - fără prevedere
bugetară, s-a încasat suma de 7.500 lei;
- Subvenții de la bugetul de stat s-a primit suma de 6.767.496 lei pentru obiectivul de investiții
”Asfaltare străzi în comuna Mitreni, județul Călărași”.
- Subvenții de la alte administrații 2.197.431 lei, după cum urmează:

- subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de
extreme dificultate 100.000 lei, pentru sistemele de apă.
- alte subvenții primite de la alte administrații – 2.097.431 lei pentru obiectivul de investiții
”Înființare canalizare cu stație de epurare în comuna Mitreni, județul Călărași”.
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare –suma este de 800.000 lei
La partea de cheltuieli, prevederile la trim IV au fost în suma de 16.230.566 lei și s-au
efectuat plăți în sumă de 15.123.638 lei,un procent de 93,18 %. Plățile s-au efectuat pe capitolele,
subcapitolele și titluri de cheltuieli bugetare, în limita creditelor aprobate, după cum urmează:
Autorităti executive trim IV - 2.383.983 lei prevederi cu 1.987.949 lei plati - procent de
83,74%, din care cheltuieli de personal 1.220.820 lei, cheltuieli cu bunuri si servicii 542.966 lei,
plăți efectuate în anii precedenți și recuparate în anul curent – (minus) 1.264 lei ,cheltuieli de capital
225.427 lei;
Alte servicii publice generale – trim.IV – 10.000 lei prevederi pentru fond de rezervă
bugetară și pentru alegeri locale suma de 16.000 lei, cu 13.255 lei plăți pentru alegerile locale –
procent de 82,84% din care cheltuieli de personal – 900 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 12.355 lei.
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi-dobânzi- 41.000 lei prevederi cu 40.097
lei plăți un procent de 97,80%;
Ordine publică și siguranță națională trim.IV– cheltuieli cu bunuri și servicii 73.000 lei din
care s-a cheltuit suma de 68.765 lei pentru cheltuieli cu pandemia, un procent de 94,20%.
- Învățământ – prevederi bugetare trim IV – 182.657 lei din care s-au cheltuit 176.657 lei,
procent de realizare de 96,72 % , pentru cheltuieli de personal (alocații pentru transportul la și de la
locul de muncă) 25.000 lei , pentru cheltuieli materiale cu bunuri și servicii 135.827 lei, pentru
tichete de grădiniță 1.000 lei, pentru copii cu nevoi speciale 8.830 lei,pentru burse școlare 6.000 lei;
- Cultură, recreere și religie 257.000 lei prevederi bugetare trim IV din care s-au cheltuit
198.819 lei , in procent de 77,36 % , cheltuieli pentru sport –suma de 28.154 lei, cheltuieli pentru
întreținere grădini publice, parcuri,zone verzi,baze sportive- suma de 145.759 lei, cheltuieli pentru
susținerea cultelor 24.906 lei,;
- Asigurări și asistentă socială 1.875.000 lei prevederi bugetare trim IV din care s-au plătit
1.725.027 lei, procent de 92,00 %, din care pentru asistență socială în caz de boli si invalidități ,
pentru cheltuieli de personal s-a cheltuit suma de 667.083 lei, pentru indemnizații în caz de boli și
invalidități s-a cheltuit suma de 1.029.002 lei și pentru ajutor încălzire al persoanelor beneficiare de
venit minim garantat s-a cheltuit suma de 28.942 lei ;
- Locuințe,servicii și dezvoltare publică 3.412.430 lei prevederi bugetare trim IV din care s-au
plătit 3.085.214 lei,procent de 90,41 % -cheltuieli cu bunuri si servicii s-a cheltuit suma de
492.259 lei, rambursări de credite s-a cheltuit suma de 138.517 lei, cheltuieli cu penalițăți
AFIR(ANAF) s-a cheltuit suma de 297.528 lei, cheltuieli de capital s-a cheltuit suma de 2.156.910
lei, din care pentru:
* alimentare cu apă - cheltuieli cu bunuri si servicii s-a cheltuit suma de 74.435, transferuri
interne AFIR s-a cheltuit suma de 297.528 lei, cheltuiei de capital s-a cheltuit suma de 149.199 lei.
* iluminat public s-a cheltuit suma de 265.369 lei, și anume pentru iluminat public suma de
91.394 lei și bunuri și servicii suma de 173.975 lei ;
* alte servicii in domeniul locuințelor,serviciilor și dezvoltării publice- s-a cheltuit suma de
2.298.683 lei, și anume: pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 152.455 lei,rambursări de
credite suma de 138.517 lei și cheltuieli de capital 2.007.711 lei;
- Salubritate și gestiunea deseurilor 552.000 lei prevederi bugetare trim IV din care s-au cheltuit
516.093 lei, un procent de 93,50% , din care: pentru cheltuieli cu bunuri si servicii suma de 516.093
lei;

- Drumuri și poduri 7.437.496 lei prevederi bugetare trim IV,plăti efectuate 7.311.762 lei,un
procent de 98,31 % pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 123.325 lei, rambursări de credite
suma de 31.358 lei ; pentru cheltuieli de capital a fost cheltuita suma de 7.157.079 lei, din care s-a
cheltuit suma de 6.881.139 lei pentru obiectivul de investiții ,, Asfaltare străzi în comuna Mitreni”,
pentru obiectivul de investitii ”Pod nou peste râul Argeș pe DC 27 în comuna Mitreni, județul Călărași
”s-a cheltuit suma de 5.950 lei și pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi și drum communal
DC 79 prin reabilitare și modernizare trotuar” s-a cheltuit suma de 236.765 lei și pentru ”Reabilitare
străzi cu piatră în comuna Mitreni” s-a cheltuit suma de 33.225 lei.
Executia bugetului local pe trim.IV a fost facuta in conformitate cu prevederile hotararilor
consilului local, la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole,titluri,articole si alineate si la partea
de venituri pe sursele de venituri, asa cum au fost aprobate .

Președinte de ședință
Consilier local Toma Alexandru
Contrasemnează,
Secretar general comună
dr. Mariana Oprican

