
COMUNA JIJILA        Anexa nr. 1 
JUDETUL TULCEA 
Nr. 4407 / 08.04.2021 
 
                                          R A P O R T  DE  S P E C I A L I T A T E 
 
                  Privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 
  

  Având în vedere: 
-  reglementările Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 
-  adresele cu numărul 401 din 15.03.2021,nr.411 din 16.03.2021 si nr.500 din 

1.04.2021 emise de D.G.F.P. Tulcea  prin care  i se alocă  unităţii administrativ-
teritoriale  JIJILA  sume defalcate din TVA pentru echilbrarea bugetelor locale, 
respectiv pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, precum şi sume alocate din 
cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 
2021. 

- Adresa nr_____ din_________  a Consiliului Judetean Tulcea; 
- Aplicarea prevederilor legii 227/2015 privind  Codul fiscal  - actualizat;  

In calitate de inspector  în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate al Comunei Jijila, propun 
spre aprobare  bugetul local (bugetul 02) al Comunei Jijila pe anul 2021 la venituri în 
sumă totală de 30.498. 350 lei, din care:  

 
 venituri proprii 1.652.000 lei 
 sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 1.875.000 lei 
 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 2.939.000 lei 
 sume defalcate din TVA pentru finanţare cheltuieli descentralizate 2.066.350 lei 
 subventii de la alte administratii – 121.000 lei 
 subventii programe investitii – 14.261.000 lei 
 sume din pasunat  -1.500.000 lei 
 excedentul anului 2020 -6.084.000 lei (include avans proiecte in suma de 2.865.000.000 lei) 

iar la cheltuieli, în sumă totală de 30.498.350 lei, repartizate pe capitole de cheltuieli după cum 
urmează: 
 

 autorităţi executive (51.02)- 15.900.000 lei 
 alte servicii publice (54.02)-30.000 lei 
 învăţământ (65.02)- 391.000 lei 
 sănătate (66.02)-146.000 lei 
 cultură, culte ,sport  (67.02) -235.000 lei 
 asistenţă socială (68.02)- 2,262.350 lei 
 servicii şi dezvoltare publică (70.02) – 220.000 lei 
 mediu (74.02)- 6,096.000 lei 
 actiuni economice (80.02)-518.000 lei 
 drumuri, strazi (84.02)- 4.650.000 lei  
 alte actiuni (87.02) -50.000 lei 

 



Bugetul local pe anul 2021 functioneaza  pe 2 sectiuni si anume : 
- sectiunea de functionare  
- sectiunea de dezvoltare 
 Sectiunea de functionare  in suma de 6.517.350 lei defalcat pe capitole se prezinta astfel ; 
 autorităţi executive (51.02) -2.490.000 lei 
 alte servicii publice (54.02)-30.000 lei 
 învăţământ (65.02) -391.000 lei 
 sănătate (66.02)- 146.000 lei 
 cultură,sport, culte (67.02) – 135.000 lei 
 asistenţă socială (68.02)- 2.262.350 lei 
 servicii şi dezvoltare publică (70.02) -220.000 lei 
 mediu (74.02) -275.000 lei 
 alte cheltuieli pt.actiuni generale (80.02)- 518.000 le 
 alte actiuni (87.02)-50.000 lei 

Sectiunea de dezvoltare in suma de 23.981.000 lei cuprinde  obiectivele  inscrise in lista de 
investitii iar pe capitole se defalca astfel: 
   
- cap.51.02 – autoritati publice – 13.410 mii lei ( Constructie scoala noua, ,dotari 

independente,,constructie piata agroalimentara,documentatie si lucrare  gaze Garvan. 
- cap.74.02- mediu        -5.821.000 lei (    infiintare retea canalizare , documentatie centrala 

biomasa ,extindere canalizare Jijila si Infiintare canalizare Garvan) 
      cap.84.02 –strazi    -4.650.000 lei   finantand   documentatia si lucrarea pentru 
inv.Modernizare  drumuri locale si strazi   cu  fonduri europene. 

 
  

                                                                                                                              Anexa nr.2 
 

  Bugetul activitatilor finantate  integral sau partial din  venituri proprii  (bugetul 10)  
va fi propus la venituri la nivelul de 325.000 lei, din care: 

  
 venituri pentru învăţământ suma de -25.000 lei  
 venituri din utilizarea pasunilor suma de  -350.000 lei 
 

iar la cheltuieli la nivelul de  165.00 lei, in care este cuprins si excedentul scolii al anului 2020 se va 
repartiza pe bugetul de functionare pentru  capitolele  : 

 invatamant (65.10) -165.000 lei 
 agricultura (cap.83.10) 350.000 lei vor fi virati in  bugetul local   si vor fi utilizati pentru 

lucrarea de inv.Infiintare retele gaze naturale in sat Garvan. 
 Mentionez ca sumele propuse  sunt prezentate spre analiza  ordonatorului  de credite care 
va intocmi proiectul de buget care va fi publicat in vederea dezbaterii publice. 

 
  

Inspector, 
Vasile Marioara 

 


