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BUGET 2021 –VENITURI ȘI EXECUȚIE 

                                                                     PROIECT 2022 

BUGET PROGNOZAT  2022 

VENITURI  PROGNOZATE: TOTAL 2.788.397 LEI 

- Buget  local conform Cost standard/elev: 1.488.397 lei, din care: 

 salarii 1.409.282 lei  

 cheltuieli materiale 79.115 lei  

- Autofinanţare (contribuţia părinţilor) – 850.000 lei ( taxă + catering ) 

- Parohia Sf. Mihail – 450.000  lei 

CHELTUIELI  PROGNOZATE 

Cheltuielile prognozate se vor încadra în limita veniturilor prognozate, vor fi în concordanţă cu prevederile legale, 

comparativ dimensionate cu execuţia anului 2021.. 

 

Venituri anul 2021: VENITURI TOTALE: 2.365.403 LEI, din care: 

- Buget  local conform Cost standard/elev: 1.088.054 lei, din care: 

 salarii 1.018.047 lei  

 cheltuieli materiale 70.007 lei  

- Autofinanţare (contribuţia părinţilor) – 822.838 lei ( taxă + catering ) 

- Parohia Sf. Mihail – 438.379  lei 

- Alte venituri ( cotizaţi, sconturi obţinute, venituri din exploatare, sponsorizari) – 16.132 lei 

 

Execuţie bugetară anul 2021: CHELTUIELI  TOTALE: 2.325.888 lei, din care: 

 Cheltuieli personal: 1.733.201 lei 

 1.018.047 lei de la Bugetul local 

 438.379 lei de la Parohia Sf Mihail 

 276.775 lei autofinanţare 

 Alte cheltuieli cu personalul – 71.574 lei 

 

 Cheltuieli materiale: 112.024 lei,  din care: 

 18.875 lei de la Bugetul local 

 93.149 lei autofinanţare 
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 Cheltuieli cu energia şi apa:  42.599 lei, din care: 

 31.960 lei de la Bugetul local 

 10.639 lei autofinanţare 

 Cheltuieli cu poşta, telecomunnicaţii, internet, domeniu site:  19.610 lei, din care: 

 6.267 lei de la Bugetul local 

 13.343 lei autofinanţare 

 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 

 3.579 lei autofinanţare 

 Cheltuieli cu servicii bancare, alte taxe şi impozite 

 5.249 lei autofinanţare 

 Cheltuieli cu întreținere și reparațiile 14.232 lei din care: 

 3.500 lei de la Bugetul local 

 10.732 lei autofinanţare 

 Cheltuieli cu colaboratorii  

 18.239 lei autofinanţare 

 

 Cheltuieli cu  deplasările – Proiect ERASMUS 

 15.812 finanțare ERASMUS 

 

 Cheltuieli cu  servicii executate de terți 259.509 lei, din care: 

o Servicii educative: 35.897 lei 

o Servicii cu colaboratorii: 166.927 lei 

   9.405 lei de la Bugetul local 

 157.521 lei autofinanţare 

o Lucrări de modernizare: 37.970 lei 

o Pregătire profesională: 18.715 lei 

 Cheltuieli de exploatare ( amortizări) 

 30.260 lei autofinanţare 

 

 Investiţii: Dotarea cu mijloace fixe de natura: instalaţii, echipamente: 24.256 lei autofinanţare 

 

 Catering ( servirea mesei copiilor, în regim de catering) 

 269.869 lei autofinanţare 


