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                  Avand in vedere prevederile art.8, lit.a, si art. 39, alin.(3) din Legea 

nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, s-a procedat la afisarea Proiectului de buget estimat al comunei 

Crivat, judetul Calarasi pe anul 2021. 

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli cuprinde la partea de venituri: 

 

- 482.726 lei impozite si taxe locale; 

- 450.000 lei sume repartizate din fondul Consiliului Judetean; 

- 342.000 lei cote si sume defalcate din impozitul pe venit; 

- 231.000 lei  suma in cota de 14% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

- 108.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

sustinerea invatamantului; 

- 1.025.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav sau indemnizatiile lunare; 

- 7.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 

ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne; 

- 10.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru plata 

stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in 

scopul stimularii participarii la invatamantul prescolar; 

- 10.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 

drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in 

invatamantul de masa; 
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- 40.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 

burselor; 

- 927.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

- 264.489 lei Proiect POCU 

 

 

Total venituri 3.897.215 lei 

 

         Valoarea totala a veniturilor bugetului local  de  3.897.215 lei  a fost 

repartizata pe cheltuieli, estimativ, astfel: 

 

Total cheltuieli 3.897.215 lei 

din care: 

- cheltuieli salariale                        1.099.200 lei 

- cheltuieli cu asistenta sociala       1.293.000 lei 

-  cheltuieli materiale                         402.179 lei 

- cheltuieli de investitii                      838.347 lei 

- sume primite proiect FSE                264.489 lei 

 

               Cheltuielile au destinatie precisa si limitata. Fundamentarea 

cheltuielilor a fost efectuata in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a 

veniturilor bugetului local estimate a se incasa. 
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