
                                                ANUNT PUBLIC 

 

Primaria comunei Liești invita cetățenii  interesatți să participe la 

dezbaterea/discuțiile asupra proiectului bugetului local pe anul 2020, 

care va avea loc în data de 29.01.2020, ora 16, la sala de ședințe a 

Consiliului local Liești 
 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Comunei Liești pe anul 2020 

 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:              531 / 17.01.2020 

   

            Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit în ședința ordinară din data de; 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator, inreg. sub    nr.   531 / 

17.01.2020;    

 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Liești; 

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei  de specialitate nr.          _; 

 Având în vedere prevederile art. 19, 20, 26, 36 alin 1 din Legea  privind  finanțele  

publice  locale  nr. 273/2006,  cu modificările  si completările  ulterioare; 

Având în vedere Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica locala;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

Având în vedere pevederile art. 88 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;  

Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2 1it.b si alin. 4 lit.a din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ;  

In baza prevederilor art.139 alin.3 lit.a coroborat cu art.5 lit.cc din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ.   

 

H O T Ă RĂ Ș T E : 

 



 

  Art.1. Se aprobă Bugetul General Centralizat al Comunei Liești pe anul 2020, 

și estimările pentru anii 2021-2023,  conform   Anexei nr. 1  care face parte integrantă din 

prezenta  hotărâre.   

  Art.2. Se aprobă programul de investiții al comunei Liești pe anul 2020,   

conform   Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.   

  Art.3. Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

consiliului local, în sumă de 50 mii lei, pe anul 2020. 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl.  primar al 

comunei Liești, prin Serviciul financiar-contabil.   

  Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul 

comunei. 

   

 

                                                        Inițiator,  

 

                                                                           PRIMAR, 

                                                                           Iulian BOȚ 

 

 

                                   

 

 
 

 
 
Notă : 
PROIECTUL DE BUGET DETALIAT PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SE 
VA DEFINITIVA NUMAI DUPĂ COMUNICAREA SUMELOR 
ALOCATE DE CATRE D.G.F.P. GALATI ȘI CONSILIUL JUDETULUI 
GALATI  
 



 

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general centralizat al 

comunei Liești, județul Galați, pe anul 2020 

 

Bugetul local reprezintă instrumentul esenţial prin care se realizeaza la nivel 

local principiul autonomiei, principiu consacrat atat prin constituţia tarii cat si prin 

Legea administraţiei publice locale.  

Prin bugetul local se stabileşte anual volumul veniturilor si nivelul 

cheltuielilor precum si structura acestora pe surse respectiv pe destinaţii.  

Bugetul autorizează fluxurile financiare de formare a veniturilor si de 

repartizare a acestora pe destinaţii si ordonatorii de credite in funcţie de specificul 

local si de necesităţile activitatilor ce urmeaza a fi finanţate de la buget.  

Conform estimărilor efectuate in procesul de elaborare privind aprobarea 

bugetului general centralizat pe anul 2020, avand in vedere elementele si procedurile 

menţionate mai sus, prevede  realizarea unui volum de venitur i in suma totala de 

18.433,29 mii lei si respectiv a unui volum de cheltuieli in suma totala de 18.433,29 

mii lei.  

  La partea de venituri a bugetului, sumele inscrise in proiect reprezintă limitele 

minime care trebuie realizate, depasirea acestora urmând a fi repartizate potrivit 

prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările si 

completările ulterioare. 

Cheltuielile pentru anul 2020 au fost dimensionate astfel incat sa asigure 

cheltuielile de functionare si finanţarea obiectivelor cuprinse in Programul de 

investiţii publice. 

 Dezvoltarea comunei este legata de realizarea bugetului in forma in care a fost 

elaborat si care a fost detaliat in anexele la proiectul de hotarare, pe care l-am elaborat 

in acest sens si pe care il supunem dezbaterii si aprobării dumneavoastră.  

 

 

 

 

P R I M AR, 

BOȚ IULIAN 

 

 

 
NR.    531 / 17.01.2020   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA LIEŞTI 

PRIMAR 

 
 
 

Comuna  Lieşti, nr. 269, judeţul Galaţi, CP807180, 
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 

www.primaria-liesti.ro 



Nr. 531/1 din 17.01.2020 

Raport de specialitate 

privind întocmirea bugetului general centralizat al  

comunei Liești, județul Galați pe anul 2020 

 

 

Proiectul bugetului general centralizat al comunei Liești pe anul 2020 a fost întocmit ţinând 

cont de: 

-   Prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006; 

-   Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

-  Decizia A.J.F.P. Galați nr. 62/13.01.2020 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a 

sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor din cotele defalcate din  

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru  anul 2020 și estimări pentru anii  

2021-2023; 

-  Decizia A.J.F.P. Galați nr. 63/13.01.2020 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a 

sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

oraşelor şi municipiilor, prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. b), c), d), e), g), h) și i) din Legea bugetului 

de stat pe anul 2020, pentru anul 2020 și estimări pentru anii  2021-2023; 

Principalii factori care au stat la baza fundamentării veniturilor şi cheltuielilor bugetare au 

fost: 

-  prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali; 

-  politicile şi strategiile locale precum şi priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget; 

-  propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor terţiari de credite; 

-  programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă la nivel local. 

 

Prezentarea veniturilor și cheltuielilor bugetare pe anul 2020 

Bugetul general centralizat al comunei Liești cuprinde atât la partea de venituri cât și partea 

de cheltuieli prevederi de 18.433,29 mii lei.  

VENITURI TOTALE BUGET LOCAL 

Pentru anul 2020 veniturile totale prognozate în bugetul local însumează 18.433,29 mii lei 

din care 8.216,86 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 10.216,43 mii lei pentru secțiunea de 

dezvoltare. 

             SURSA A                                                                                                      mii lei 

Indicatori Program 2019 

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 8.216,86 

 

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, ALTE 

VENITURI 

2.817,00 

COTE SI SUME DEFALCATE DIN 

IMPOZITUL PE VENIT, 

din care: 

 

3.722,00 

- cote defalcate din impozitul pe venit   2.049,00 



- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

1.673,00 

SUME DEFALCATE DIN TVA 

PENTRU BUGETELE LOCALE 

(A1+A2) 

6.336,00 

A1. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul oraşelor, comunelor şi municipiilor, total, 

din care: 

1040,00 

-drepturile asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav sau indemnizațiile lunare ale 

persoanelor cu handicap grav 

960,00 

-finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei  

pentru beneficiarii de ajutor social 

9,00 

-plata stimulentelor educationale acordate copiilor 

din familii defavorizate in scopul stimularii 

participarii in invatamantul prescolar 

40,00 

-drepturile copiilor cu cerinte educationale 

speciale 

8,00 

-serviciile publice comunitare de evidenta a 

persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale 

ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, 

precum si cheltuielile creselor 

23,00 

A2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

5.296,00 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru 

finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului 

local  

-5.077,89 

Subvenţii de la bugetul de stat, din care: 119,75 

Subventii ajutor pt incalzirea locuintei 70,00 

Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 

sănătăţii 

49,75 

Subventii de la alte administratii, din care: 300,00 

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea 

lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul 

Programului national de cadastru si carte funciara  

300,00 

 

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

10.216,43 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 5.077,89 

Subvenţii de la bugetul de stat, din care: 2.971,15 

Finantarea programelor nationale de dezvoltare 

locala  

2.672,00 

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele 

locale necesare susţinerii derulării proiectelor 

299,15 



finanţate din fonduri externe nerambursabile 

(FEN) postaderare aferete perioadei de 

programare 2014-2020 

Subventii de la alte administratii, din care: 66,64 

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea 

proiectelor din PNDR 2014 – 2020 

66,64 

Sume primite de la UE/alți donatori în contul 

plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului 

financiar 2014-2020, din care: 

2.100,75 

Fondul Social European (FSE) 1.955,98 

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  

(FEADR) 

144,77 

TOTAL VENITURI (I+II)  18.433,29 

 

DETALIEREA VENITURILOR 

Veniturile bugetului local pe anul 2020 au fost fundamentate în conformitate cu prevederile 

Legii 273/2006 actualizată, care prevede următoarele: 

Art.14 alin.(7) –“ În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în 

bugetele prevãzute la art. 1 alin. (2) în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii 

de credite fundamenteazã veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizãrilor din 

anul precedent”. 

 

Astfel, în conformitate cu metodologia de calcul aprobată prin OMAI 244/2010, gradul de 

realizare a veniturilor proprii ale bugetului comunei Liești pe anii 2018 şi 2019 s-a situat sub 97%, 

prin urmare veniturile proprii pentru anul 2020 au fost fundamentate la nivelul încasărilor din anul 

precedent, respectiv 2.817 mii lei. 

 

Venituri rezultate din repartizări din unele venituri ale Bugetului de Stat la nivelul 

comunei Liești 

Detalierea sumelor din TVA  și a cotelor din impozit pe venit repartizate prin Deciziile 

Șefului Administrației Județene a Finanţelor Publice Galați nr. . 62/13.01.2020, respectiv nr. . 

63/13.01.2020, sunt inserate în tabelul prezentat la începutul referatului. Din alocarea cotelor si 

sumelor defalcate din impozitul pe venit (3.722 mii lei ) şi din sumele defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetele locale (5.296 mii lei) se propun a fi finanţate o parte din cheltuielile de 

funcţionare şi cheltuieli pentru susţinerea proiectelor de infrastructură. 

Sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, oraşelor şi municipiilor au fost repartizate în conformitate cu Legea nr. 5/2020 privind 

Bugetului de stat pe anul 2020 şi Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 după cum urmează: 

• drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale 

persoanelor cu handicap grav – 960 mii lei; 

• finantarea ajutorului pentru încalzirea locuinței  pentru beneficiarii de ajutor social – 9 mii 

lei; 

• plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul 

stimulării participării în învățământul preșcolar – 40 mii lei; 

• drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale – 8 mii lei; 



• serviciile publice comunitare de evidența persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale 

comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor – 23 mii lei. 

 

Detalierea subvenţiilor 

La stabilirea necesarului de finanţat pentru anul 2020 în sumă de 3.457,54 mii lei s-au avut 

în vedere sumele preconizate a se încasa de la Bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor în 

domeniul sănătăţii (salarii mediatori sanitari), subvențiile acordate pentru încălzirea locuinţelor, 

subvențiile pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice cât și subventiile alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea 

lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară și 

sumele alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectului ,, Înființare teren de sport în comuna 

Liești, județul Galați,,. 

 

Detalierea sumelor primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și 

prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 au fost fundamentate pe baza contractelor de 

finanțare încheiate și necesarului de asigurat pe anul 2020 pentru proiectul ,,VECTORI - Valorificare 

Educațională Continuă prin Tehnici Orientate spre Revitalizarea Învățământului Comuna Liești,, 

(1.955,98 mii lei) și pentru proiectul ,,Înființare teren de sport în comuna Liești, județul Galați,, 

(144,77 mii lei). 

 

CHELTUIELI TOTALE BUGET LOCAL 

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în sumă de 18.433,29 mii lei, structurate 

conform clasificaţiei economice, după cum urmează: 

 

            SURSA A                                                                                                       Mii lei 

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 8.216,86 

Cheltuieli curente, total, din care: 8.216,86 

- cheltuieli de personal 4.538,50 

- bunuri şi servicii 2.432,36 

- fond de rezervă 50,00 

- alte transferuri 170,00 

- asistenţă socială 321,00 

-alte cheltuieli 705,00 

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  10.216,43 

- alte transferuri 80,04 

- proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020 

2.629,89 

 Cheltuieli de capital, total, din care: 7.506,50 

*active nefinanciare 7.506,50 

TOTAL CHELTUIELI (I+II) 19.160,33 

 

 

 

DETALIEREA CHELTUIELILOR - clasificaţia economică 



 

Cheltuieli de personal -  4.538,50 mii lei 

Reprezintă totalul cheltuielilor cu salariile şi alte cheltuieli asimilate, pe activităţi şi pe 

capitole, pentru anul 2020. 

La fundamentarea sumelor reprezentând cheltuieli de personal s-au avut în vedere 

următoarele elemente: 

• Legea bugetului de stat pe anul 2020; 

• Organigrama aprobată, aferentă anului 2020; 

• Execuţia bugetară la nivelul anului 2019; 

• Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• H.G. nr. 933/2019 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată; 

• H.C.L. Liești nr. 2/09.01.2020 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici 

și personalul contractual; 

 

Detalierea la nivel de capitol bugetar a cheltuielilor de personal este următoarea: 

• Cap. 51.02 Autoritati executive  - 2.346,85 mii lei 

• Cap. 54.02 Alte servicii publice generale – 252,25 mii lei 

• Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala– 248,10 mii lei 

• Cap. 66.02 Sănătate – 49,75 mii lei 

• Cap. 67.02 Cultura, receere si religie -  61,95 mii lei 

• Cap. 68.02 Asistenţă social – 1.008,70 mii lei 

• Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică – 358,10 mii lei 

• Cap. 74.02 Protectia mediului -  212,80 mii lei 

 

Bunuri şi servicii - 2.432,36 mii lei 

Reprezintă totalul cheltuielilor cu bunuri şi servicii (consumabile, carburanți, piese de 

schimb,  utilităţi, prestări servicii, servicii publice, deplasări, obiecte de inventar, contribuții 

financiare anuale) pe total activităţi şi pe total capitole, care contribuie la buna desfăşurare a 

activităţii curente. 

  Detalierea la nivel de capitol bugetar a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile este următoarea: 

• Cap. 51.02 Autoritati executive  - 374,16 mii lei 

• Cap. 54.02 Alte servicii publice generale – 26,00 mii lei 

• Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala– 61,00  mii lei 

• Cap. 65.02 Învăţământ – 214,00 mii lei  

Suma de 214,00 mii lei reprezintă finanţarea complementară din bugetul local 

pentru cheltuielile cu bunuri și servicii.  

Mentionăm că sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, 

destinate finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru 

categoriile de cheltuieli prevăzute la art, 104 alin. 2 lit.b-d din Legea 1/2011 vor fi 

adăugate în bugetul local după repartizarea sumelor pe unități administrative-

teritoriale prin decizia șefului adminstrației județene a finanțelor publice în baza 

actului adminstrativ emis de inspectoratul școlar județean. 



• Cap. 67.02 Cultura, receere si religie -  377,50 mii lei 

• Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială – 10,00 mii lei 

• Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică– 861,50 mii lei 

• Cap. 74.02 Protectia mediului -  342,20 mii lei 

• Cap. 84.02 Transporturi -  166,00 mii lei 

 

 

 

Fonduri de rezervă – 50,00 mii lei 

Reprezintă fondul de rezervă bugetară care asigură finanţarea unor cheltuieli urgente sau 

neprevăzute pe parcursul anului 2020. 

 

Alte transferuri – 250,04 mii lei 

Reprezintă contribuția în valoare de 170 mii lei la fondul IID/MRD al SC Apa Canal SA 

conform art. 17, pct. 21 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 

Apa și de Canalizare și cofinanțarea în valoare de 80,04 mii lei în cadrul Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă uzată în județul Galați, în conformitate cu H.C.L  22/27.04.2017. 

 

Asistenţă socială – 321,00 mii lei 

Reprezintă indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile de 

concediu pentru asistenții personali (184 mii lei), drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale 

(8 mii lei), tichetele sociale pentru grădiniță (40 mii lei), cheltuieli cu ajutoarele de încălzire a 

locuinţei (79 mii lei) și cheltuielile cu ajutoarele de urgență (10 mii lei). 

 

Alte cheltuieli - 705 mii lei 

Reprezintă valoarea sumelor ce vor fi transferate pentru susținerea activităţilor sportive (500 

mii lei) şi susținerea cultelor (130 mii lei). Tot aici sunt incluse şi bursele ce urmează a fi alocate 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Liești în anul 2019 (75 mii lei).  

 

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020 – 2.629,89 mii lei 

Reprezintă cheltuielile aferente următoarelor proiecte: 

 - VECTORI - Valorificare Educațională Continuă prin Tehnici Orientate spre Revitalizarea 

Învățământului Comuna Liești în valoare de 2.301,16 mii lei; 

- Înființare teren de sport în comuna Liești, județul Galați în valoare de 328,73 mii lei; 

 

Cheltuieli de capital – 7.506,50 mii lei 

Aceste cheltuieli sunt structurate astfel: 

• Active nefinanciare (cheltuieli de investiţii) 7.506,50 mii lei  

 

Detalierea la nivel de capitol bugetar și obiective de investiții este următoarea: 

                                                                                                                                        Mii lei 

CAPITOL/DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE PROPUNERE PREVEDERE 2019 

CAPITOL 51.02 – Autorițăți executive   
 

10,00 



C. Alte cheltuieli de investiţii                                                                                                                          10,00 

b. Dotări independente                                                                                                                                 10,00 

 
 CAPITOL 65.02 -  Învăţământ                                                                                                                                 38,50 

C. Alte cheltuieli de investiţii                                                                                                                          38,50 

b. Dotări independente                                                                                                                                 23,50 

c. Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte 
studii                                                                     15,00 

 
CAPITOL 67.02 -  Cultură, recreere și religie                                                                                                                                                                                                                                    106,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                                                                                                                          106,00 

b. Dotări independente                                                                                                                                 36,00 

c. Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte 
studii                                                                     70,00 

CAPITOL 70.02 -  Locuințe, servicii și dezvoltare publică                                                                                                                                               
 

578,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                                                                                                   578,00 

1. Modernizare retea de iluminat public stradal I, 
comuna Liesti, judetul Galati 

40,00 

2. Modernizare retea de iluminat public stradal II, 
comuna Liesti, judetul Galati 

533,00 

3. Construire grup sanitar (zona Piața  Agroalimentară) 
 

5,00 

CAPITOL 74.02 -  Protecția mediului 
284,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                                                                                                                          284,00 

b. Dotări independente                                                                                                                                 
 

284,00 

CAPITOL 84.02 - Transporturi                                                                                                                                              
 

6.490,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                                                                                                   
5.834,00 

1. Reabilitare centru etapa II 135,00 

2. Modernizare strazi 10 km in comuna Liesti, judetul 
Galati  

3.600,00 

3. Modernizare strazi in comuna Liesti, judetul Galati 
PNDL II 

2.099,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 370,00 

1. Reabilitare centru etapa III 370,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                                                                                                                          150,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte 
studii                                                                     

150,00 

1. Proiectari diverse(cadastru, topografie, SF, PT) 150,00 

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor 136,00 

1. Reparații capitale alei blocuri Liești 136,00 

Total general  7.506,50 
 



Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii este de 

15 mii lei. 

Veniturile proprii reprezintă taxa piață,  taxa pentru utilizarea clădirilor din domeniul public 

fără contract de inchiriere sau concesiune în valoare de 7 mii lei și venituri obținute de unitățile de 

învățământ din închirieri în valoare de 8 mii lei. 

Cheltuielile acestor activități în valoare de 15 mii lei  reprezintă cheltuieli cu bunuri și 

servicii.  

            Propun Consiliului Local al comunei Liești, să aprobe proiectul de hotărâre privind  

aprobarea bugetului general centralizat al comunei Liești, județul Galați, pe anul 2020 și a 

Programului de Investiții aferent, în forma prezentată. 

 

 

Șef serviciu financiar contabil, 

Pleșcan Nicoleta 
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