Județul Hunedoara
COMUNA VEȚEL
Biroul Financiar - Contabil

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
mii lei
Denumire indicatori
VENITURI - TOTAL
Impozit pe venit

Propunere 2018
6.330,84
148,48

Cote defalcate din impozitul pe venit, profit și
câștiguri din capital – (cod 04.02) –conform Legii
Bugetului de Stat nr.2/2018

3.273,00

Impozite și taxe pe proprietate – pe clădiri, teren
și taxe judiciare de timbru - (cod
07.02)

762,76

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării
bunurilor sau desfășurarea de activități – impozit
pe mijloace de transport, eliberare licențe și
autorizări (cod 16.02)

209,84

Venituri din proprietate –venituri din concesiuni
și închirieri– (cod 30.02)
Venituri din amenzi, penalități și confiscări și alte

18,52
69,24

sancțiuni – (cod 35.02)
Sume defalcate din TVA ptr. finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor, cod 11.02.02
total din care:

636,00

Cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2
lit.b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011

110,00

Finanțarea drepturilor asistenților
personali ai persoanelor cu handicap grav
sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu
handicap grav.

468,00

Finanțarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței cu lemne, cărbune și combustibil
petrolier.

18,00

Plata stimulentelor educaționale
acordate familiilor defavorizate în scopul
stimulării participării în învățământul preșcolar.
Alte sume

4,00

6,00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale (cod 11.02.06)
Excedentul anului anterior utilizat pentru
finanțarea secțiunii de dezvoltare conform HCL
nr. 2/2018

1.213,00

CHELTUIELI - TOTAL:

12.445,84

Capitol 51.02 – Autorități publice și acțiuni

2,000,00

6.115,00

externe
Capitol 61.02 – Ordine publică și siguranță

15,00

națională
Capitol 65.02 - Învățământ

589,00

Capitol 66.02 - Sănătate

40,00

Capitol 67.02 - Cultură, recreere și religie
Capitol 68.02 – Asigurări și asistență socială
Capitol 70.02 - Locuințe, servicii si dezvoltare

1.650,00
500,00
2.229,34

publica
Capitol 74.02 – Protecția mediului
Capitol 80.02 – Acțiuni generale economice,

2.122,50
20,00

generale și de muncă
84.02 - Transporturi

3.280,00

EXCEDENT / DEFICIT

0

Vețel, 17.01.2018

Mențiune:
Dezbaterea publică pentru discutarea Proiectului de Buget general al Comunei Vețel pe anul 2018
va avea loc în data de 15 februarie 2018, ora 14.00, în sala mare a Căminului cultural din Vețel.

