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 Nr.421/26.01.2023       Se aproba, 
          Primar, 
          Dema Florin 
     
                                    
   
                          Raport  de  specialitate 
privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli  pentru anul 
2023. 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
                     În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.359/2022, pentru anul 
2023, a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 actualizată, a adreselor comunicate de 
Administrația Județeana a Finanțelor Publice Arad, nr.11854/11585/28.12.2022, 
nr.526/16.01.2023 și de Consiliul Județean Arad nr.477/09.01.2023, propun pentru dezbatere 
bugetul local de venituri și cheltuieli, pentru anul 2023, al UAT comuna Simand, dupa cum 
urmeaza : 
 
1. Veniturile bugetului local estimate pe anul 2023 în suma de 8.484.150 lei  se compun 

din: 
   a) Venituri proprii  - 2.350.000 lei  
   b) Cote defalcate din impozitul pe venit (cod.indic.04.02.01)- 1.287.000 lei                      
   c) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale (cod indicator 04.02.04.) – 1.512.000 lei 
   d) Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Judetean (04.02.05)-400.000 lei. 
   e) Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiului Bucuresti (cod indicator.11.02.02)- 2.006.150 lei din care :    
 > cheltuieli conform art 104/alin.2 lit.b)-d)din Legea educatiei nr.  1/2011  în suma de 
379.000 lei. 
> finantarea burselor 350.000 lei 
>drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare in 
suma de 1.274.000 lei. 
> plata stimulentelor educationale acordată copiilor din familii defavorizate in scopul 
stimularii participarii în învătămantul prescolar 3.150 lei. 
  f)Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod indicator.11.02.06) în 
sumă de 759.000 lei. 
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    g) Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 170.000 lei (cod ind.42.02.34), necesari pentru 
ajutor încălzire populație. 
 
        Veniturile proprii înglobează   impozite și taxe  de la persoane fizice si juridice  pe 
clădiri ,teren intravilan și extravilan ,taxă mijloace de transport, taxă firmă,reclamă și 
publicitate ,venituri din amenzi ,venituri din închirieri de spații și alte venituri .Menționăm că 
impozitele pe anul 2023, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.100/30.12.2022 
conform codului fiscal reglementat prin  Legea 227/2015 actualizată, și indexate cu 
coeficientul de inflație aprobat de institutul de statistică pentru anul 2021 iar estimare 
veniturilor  s-a făcut în raport cu legea bugetului de stat, la nivelul estimărilor comunicate  de 
Administrația județeană a Finanțelor Publice Arad si a Consiliului Judetean Arad.  
        
       2.Cheltuielile bugetului local au fost estimate la suma de 10.235.080 lei, 
dezechilibrate fată de venituri cu excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2022 in 
sumă de 1.750.930  lei, compus din excedentul anului 2022 în suma de 870.260 lei și din 
excedent anilor precedenți în suma de 880.670 lei. 

Cheltuielile de personal pentru toate activitățile din bugetul local au fost  calculate 
conform legilor de salarizare în vigoare la data întocmiri bugetului,în funcție de nr.de posturi 
aprobate prin organigramă și majorate în anul 2023 prin HCL nr. 2/26,01,2023 
 Proiectul de buget cuprinde toate categoriile de cheltuieli pe capitole și clasificație 
bugetară,corelate strâns cu posibilitatea de încasare a veniturilor bugetului local și structurate 
pe cele doua secțiuni de funcționare și dezvoltare.Secțiunea de funcționare cuprinde cheltuieli 
de personal,de bunuri si servicii ,subvenții,asistență socială și alte cheltuieli, iar secțiunea de 
dezvoltare cuprinde cheltuieli de capital (investiții ) ale bugetului local. 
 Proiectul de buget la cheltuieli cuprinde următoarele capitole: 
 
             Cap 51.02 Autorități publice  -cheltuielile au fost estimate la suma de 3.910.000 

lei din care : 
  Cheltuieli de personal – 1.350.000 lei necesari pentru plata salariilor, 
indemnizația de hrană, vouchere de vacanță și indemnizații pentru persoanele care lucrează in 
echipa  de proiecte 
  
  Cheltuieli cu bunuri si servicii –1.140.000 lei necesari pentru achitarea  cheltuielilor 
de întreținere (apa,gaz,curent,salubritate,telefon), materiale curățenie, ,furnituri de birou 
,materiale reparaţii curente și reparații curente de strictă necesitate,contracte de prestări 
servicii întreţinere aparatură informatică și programe informatice ,medicina munci ,reclamă si 
publicitate, consultanţă și asistență juridică în instanță, cheltuieli cu deplasările în interes de 
serviciu ,cheltuieli cu perfecționarea personalului, procurat obiecte de inventar de strictă 
necesitate, masurători topografice  și alte cheltuieli necesare pentru buna funcționare a 
activităţii primărie . 
 
 Având în vedere că în data de 03.11.2015 a intrat în vigoare Legea 258 care modifică 
Ordonanța 80/2001, prin faptul că abrogă sintagma de consum lunar de carburant și dă 
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 dreptul unitaților administrative teritoriale să stabilească normative proprii prin hotărârea 
consiliului local, fapt pentru care se propune un consum de 250 de litri de carburant pentru 
masina primărie. 
 
 Se propune conform planul de achiziții următoarele lucrări de reparații curente, 
lucrării de prestării servicii : 
 -servicii topografice- 150.000 lei. 
 -servicii de dezinsecție -30.000 lei 
 -lucrare de execuție terasă Gradinita PN2 -70.000 lei 
 -lucrare de schimbat usi interior Scoala I-IV Șimandul de sus 10.000 lei. 
            -lucrare de zugrăvit hol Scoala I-IV Șimandul de sus suma de 5.000 lei. 
 -amenajare lăzi de nisip Gradinița PN1 si PN2-suma de 20.000 lei. 
            -reparare anexa primarie, extindere și amenajare arhivă –suma de 150.000 lei. 
 -servicii de arhivare -25.000 lei 
 -reparatie clădire exterior primărie curte -50.000 lei 
 -implementare platforma Hektar cad -50.000 lei. 
 -plasă teren sport Scoala I-IV Simandul de sus-12.000 lei 
            -documentații depunere proiecte  scoli la Administrația Fondului de Mediu de dotare 
cu mobilier, material didactic si proiect de instalare panouri fotovoltaice pentru clădire 
primărie -200.000 lei. 
 
  Cheltuieli de capital – 1.420.000 lei pentru următoarele investiții: 

    - investiție în curs din 2015 de realizarea  unui PUZ ( plan urbanistic zonal) ,privind 
ridicarea interdicție de construire pe zona centru  în suma de 60.000  lei . 

    -proiectare+extindere Scoala I-IV Șimandul de sus – 140.000 lei        
                -construire Gradiniță cu program prelungit 1.050.000 lei. 

    -proiectare extindere capelă Șimandul de sus-100.000 lei 
                -cofinantare proiect Stații de încarcare electric -70.000 lei. 

 
 Cap.61.02 Ordine publică si siguranta –cheltuielile au fost estimate la 160.000 lei 

din care : 
  Cheltuieli de personal   -130.000 lei pentru plata salariilor ,a indemnizației de 
hrană,vouchere de vacanta și indemnizații pompieri voluntari. 
   Cheltuieli cu bunuri si servicii -30.000 lei, pentru cheltuieli cu întreținerea, 
dotarea  serviciului PSI,combustibil, materiale reparații masină pompieri, asigurarea 
pompierilor voluntari, perfectionare personal și alte cheltuieli pentru funcționarea activități de 
pompieri. 
   
 Cap.65.02 Invățământ –cheltuielile au fost estimate la 897.950 lei conform notei 
de fundamentare proiect buget Școala Gimnazială Șimand nr.84/2/19.01.2023 din care: 
       Cheltuieli cu bunuri si servicii -544.800 lei necesari pentru întretinere 
curentă (apă,încalzire,curent,telefon), materiale reparații curente, reparații curente, furnituri 
de birou,materiale curățenie, cheltuieli cu întretinerea microbusului , decontare transport 
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 cadre didactice si deplasări interes serviciu ,pregătire profesională cadre didactice, contracte 
de prestări servicii , servicii de deratizare,dezinsecție si deratizare, procurat obiecte de 
inventar de strictă necesitate ,procurat diplome,carti pentru premierea elevilor si alte 
cheltuieli. 
  Asistenta sociala- cu suma de 3.150 lei pentru tichete gradiniță 
  Alte cheltuieli- burse cu suma de 350.000 lei 
     
 Cap 67.02 Cultura - cheltuielile au fost estimate  la suma de 735.000 lei din care : 

 
  Cheltuieli de personal -70.000 lei necesar pentru plata salariilor.,a 
indemnizației de hrană si vouchere de vacanta. 
 
   Bunuri si servicii- 170.000 lei necesar pentru cheltuieli cu întreținere (apă 
,încălzire ,telefon ,curent),materiale curătenie,contract de prestari servicii curatenie furnituri 
de birou,materiale rep. curente ,procurat obiecte de inventar, pentru camin ,baza sportiva si 
sala sport și alte cheltuieli pentru funcționarea activității de cultură,din  care : 
            -Zilele comunei suma de 40.000 lei. 
             
              Alte cheltuieli -425.000 lei   
                            -50.000 lei pentru sprijin financiar culte religioase(10.000 lei pentru 
fiecare cult,ortodox,greco catolic,romano catolic,adventist,penticostal ). 
   -300.000 lei pentru transfer Club Sportiv Șimand 
   -75.000 lei pentru asociații (culturale 15.000 lei si 60.000 lei pentru  
sportive). 
  Cheltuieli de capital-70.000 lei necesari pentru: 

-20.000 lei  nocturnă teren cămin. 
-50.000 lei pentru proiect Modernizare si reabilitare camin.               

                  
       Cap.68.02 Asistenta socială –cheltuielile au fost estimate în suma  de 1.474.000 lei 

pentru: 
   Cheltuieli de personal -850.000 lei necesar pentru plata salariilor asistenților 
personali, din sume TVA buget de stat (11.02.02). 
            
    Ajutoare sociale -624.000 lei pentru: 
     -424.000 lei pentru indemnizaţii persoane cu handicap  din Sume 
TVA buget de stat (11.02.02) . 
     -170.000 lei pentru ajutor încalzire Legea 416/2001,populatie si 
supliment lemne lunar. 
                -30.000 lei pentu ajutoare sociale L 416( ajutor înmormântare )  
     
               
 Cap.70.02 Servicii publice  - s-au  estimat cheltuieli in suma de 1.075.000 lei din 
care:  
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   Cheltuieli de personal -260.000 lei necesar pentru plata salariilor, 
indemnizației de hrană si vouchere de vacanță. 
 
  Bunuri si servicii  - 385.000 lei pentru   cheltuieli cu întreținerea iluminat 
public,curent iluminat public, cotizație la Asociația de Dezvoltare Sistem Integrat Deseuri 
13.185  lei, cotizație  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canalizare 9452 
lei,Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de transport Public 7.615 lei, documentatii 
depunere proiect apa-canalizare, si  alte cheltuieli pentru funcționarea activității de 
gospodarie comunală. 
 
  Cheltuieli de capital – 430.000 lei necesari pentru: 
                         -200.000 lei extindere rețea de apă curenta în comuna. 
   -230.000 lei  cofinanțare proiect iluminat public. 
   
 
 Cap 84.02 Străzi –s-a propus suma de 838.130 lei din care : 

 
             Bunuri si servicii- 290.000 lei necesari pentru: 

- servicii de deszepezire pe perioada de iarnă la nevoie 20.000 lei 
-amenajare parcare Biserica Ortodoxă -20.000 lei 
-pietruire drum comunal Șimand-Santana -200.000 lei 
-alte cheltuieli cu amenajarea domeniului public -50.000 lei 
 

              Cheltuieli de capital – 548.000 lei necesari pentru: 
  -finalizare inv. în curs Modernizare strada 3,M,22 –suma de 5.000 lei. 
                        -finalizare inv. în curs Modernizare strada D si K –suma de 210.000 lei. 
  -finalizare inv. în curs Amenajare fântâna arteziană și punere în funcțiune -
80.000 lei. 
  -cofinantare proiect Modernizare străzi anghel saliny 103.130 lei 
  -cofinantare proiect Piste biciclete 150.000 lei. 
    
     Cap.87.02 Alte actiuni economice –s-a propus suma de 1.145.000 
lei necesari pentru: 

     Bunuri si servicii- 945.000 lei pentru prestări servicii salubrizare a comunei și 
depozitare groapa de gunoi 600.000 lei, achitat taxă mediu`la Administrația Fondului pentru 
Mediu Bucuresti  rezultată în urma depuneri declarație an 2022  și calculate conf.lit. p) 
alin.(1),art.9 din  OUG nr.196/2005 în suma de 20.000 lei, cotizatie ADI Transport în suma 
de 300.000 lei, documentatii depunere proiect deseuri 25.000 lei. 

 
Cheltuieli de capital- 200.000 lei pentru : 
 -cofinanțare Proiect deseuri suma de 150.000 lei. 
 -cofinanțare Proiect C10 50.000 lei. 
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 La activitatea autofinanțată din venituri proprii  si subventii : 
   
          1.La venituri se propune suma de 23.000 lei de încasat în anul 2023 din taxele de 
prestări servicii tractor primărie,taxă salubrizare domeniul public  și alte taxe locale stabilite 
prin Hotărârea Consiliul local. 
 
       La cheltuieli se propune la : 
 

Cap.87.10 Alte actiuni economice – s-a propus suma de  suma de 23.000 lei,  
pentru cheltuieli cu bunuri si servicii  de  întreţinerea tractorului cu reparaţii si combustibil, 
benzina pentru cositori pentru curățarea domeniului public, reparații cositori, cheltuieli cu 
întreținerea microbusului , și alte cheltuieli aferente acestui capitol. 

 
2.La venituri proprii si subventii (buget Club Sportiv) se propune: 
 
   -la venituri suma de 300.000 lei compusi din transfer buget local 
  -la cheltuieli  suma de 300.000 lei  pentru desfasurarea activității Clubului Sportiv, 

conf notei de fundamentare anexată. 
 
Cheltuielile bugetare  reprezintă  limite maxime ce nu pot fi depăsite, în baza lor vor 

putea fi angajate, ordonanțate și efectuate angajamente bugetare și legale,precum si plăți. 
 
Considerăm ca proiectul de hotărâre a fost întocmit în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare,fapt pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată, conform 
anexei 1 anexată la proiectul de hotărâre. 

 
      
               Intocmit, 
  Sef birou financiar contabil, 
  Ec.Fruja Monica 
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