
COMUNA ORLESTI 
JUDETUL VALCEA 
Nr. 201   din  11.01. 2022 
 
 
 
 

PROIECT BUGET 2022 
 
 Bugetul local al comunei Orlesti pe anul 2022 are o prevedere la venituri de 13.913.229      
lei si la cheltuieli de 13.913.229 lei, dupa cum urmeaza: 
 
 VENITURI TOTAL                                             13.913.229 lei 
             din care: 

I.VENITURI PROPRII             3.706.122 lei 
             din care: 

- impozit pe venit          8.972 lei 
- cote si sume defalcate din impozitul pe venit          1.402.000 lei 
- impozite si taxe pe proprietate                540.858 lei 
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
 bunurilor sau pe desfasurarea de  activitati                197.190 lei 

 -alte impozite si taxe fiscale        37.709 lei 
 - venituri din concesiuni si inchirieri                                        18.998 lei 
 - venituri din prestari servicii si alte activitati                                                      270 lei 
 - venituri din taxe administrative       20.047 lei 
 - venituri din amenzi si alte sanctiuni                  63.756 lei 
 - diverse venituri                                        175.433 lei 
 - sume din excedentul anului precedent folosite pentru:          1.240.889 lei 
           finantarea sectiunii de dezvoltare 
 
 II. SUME DEFALCATE DIN TVA                                               3.036.000 lei 
              din care: 
 -finantarea burselor scolare           98.000 lei 
 - drepturile copiilor cu CES       42.000 lei 
 - stimulente educationale pentru gradinita 
   Legea nr.248/2015                     6.000 lei 
 -asistenti personali/indemnizatii persoane cu handicap grav         1.929.000 lei 
 - pentru echilibrare buget local                                    961.000 lei 
 
 



 III. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT                                             6.553.234 lei 
  din care: 
 -subventii pentru acordare ajutor incalzire                      83.000 lei 
 -subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii        714.949 lei 
 - finantarea PNDL          5.515.000 lei 
 -subventii de la bugetul de stat catre bugetul de stat catre bugetele locale         240.285 lei 
              necesare sustinerii derularii proiectelor cu finantare europeana 
 
 IV. SUME PRIMITE DE LA UNIUNEA EUROPEANA                                 600.711 lei 
   Fondul European de Dezvoltare Regionala                                                       600.711 lei 
 
 

 CHELTUIELI                                                                           13.913.229  lei 

                                                                            
     Repartizate pe destinatii dupa cum urmeaza: 

A. CHELTUIELI  DE FUNCTIONARE                                 5.264.937 lei 
din care pentru: 

 I.AUTORITATI PUBLICE                    1.275.103 lei 
 din care: 
 -Cheltuieli de personal                       847.727 lei 
 -Bunuri si servicii                                                                                                427.376 lei 
 II.FONDURI DE REZERVA                                                                           150.000 lei 
 din care: 
 -Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale                                150.000 lei 
 III. PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIE 
             IMPOTRIVA INCENDIILOR                                                                         20.000 lei 
            din care:  
 -Bunuri si servicii                                                                                                 20.000 lei 
 
 IV INVATAMANT                                                                                           321.500 lei 
            din care: 
 -Cheltuieli de personal                                                                                          19.000 lei 
 -Bunuri si servicii                       156.500 lei 
 -Asistenta sociala                                                                                                  42.000 lei 
 -Burse                                                                                                                    98.000 lei 
 
 Cheltuielile pentru capitolulul “Invatamant” au fost repartizate pe subcapitole astfel: 
 -Invatamant prescolar                                                                                             4.000 lei                                                  
 -Invatamant primar                                    66.500 lei 
 -Invatamant secundar inferior                                                                             245.000 lei 



 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                                  6.000 lei 
 V.SANATATE               714.949 lei 
            din care: 
 -Cheltuieli de personal                                                                                373.801 lei 
 -Bunuri si servicii                                                                                       341.148 lei 
 
 VI.CULTURA, RECREERE, RELIGIE                                                89.725 lei 
            din care: 

-Bunuri si servicii                                                                                        89.725 lei 
Cheltuielile pentru capitolulul “Cultura, recreere, religie” au fost repartizate pe 

subcapitole astfel: 
-Camine Culturale                 27.500 lei 
-Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi                                           62.225 lei 
VII. ASISTENTA SOCIALA                        2.124.602 lei 

            din care: 
 -Cheltuieli de personal              308.263 lei 
 -Bunuri si servicii                 15.000 lei 

-Asistenta sociala                                                                                    1.801.339 lei 
Cheltuielile pentru capitolulul “Asistenta sociala” au fost repartizate pe subcapitole 

astfel: 
-Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati                                        1.985.339 lei 
- Asistenta sociala pentru familie si copii                                                    51.263 lei 
-Ajutor social                                        83.000 lei 
-Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale                                                5.000 lei 
VIII.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA             279.158 lei 

            din care: 
 -Cheltuieli de personal                                                                               183.920 lei 
 -Bunuri si servicii                                                                                         95.238 lei 

Cheltuielile pentru capitolulul “Locuinte, servicii si dezvoltare” au fost repartizate pe 
subcapitole astfel: 

-Iluminat public                                                                                            95.238 lei 
-Alte servicii in domeniul locuintelor                                                        183.920 lei 
IX. PROTECTIA MEDIULUI             196.900 lei                                                        

            din care: 
 -Bunuri si servicii                                                                                       196.900 lei 

Cheltuielile pentru capitolulul “Salubritate si gestiunea deseurilor” au fost repartizate 
pe subcapitole astfel: 

- Salubritate                                                            196.900 lei 
 

 



X. DUMURI SI PODURI                   93.000 lei                                                                  
            din care: 
 -Bunuri si servicii                                                                                            93.000 lei 

Cheltuielile pentru capitolulul “Transporturi” au fost repartizate pe subcapitole astfel: 
-Drumuri si poduri                                                                                           93.000 lei 

 
 

B. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE               8.648.292 lei   
din care: 

 TRANSFERURI DIN BUGETUL LOCAL CATRE                                   37.200 lei 
            ASOCIATIILE DE DEZVOLTARE 
 
 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE                    600.711 lei 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
Repartizate astfel: 
I. INVATAMANT                                                                                         289.459 lei 

             Pentru proiectul: “Achizitie de echipamente de tipul tabletelor                     289.459 lei 
            scolare, precum si a altor echipamente electronice pentru  
            Scoala Gimnaziala Comuna Orlesti, judetul Vâlcea” 

 
II.ASISTENTA SOCIALA                                                                            311.252 lei                                                      
Pentru proiectul:” Centru de ingrijire si asistenta pentru persoane                  311.252 lei 
 varstnice in comuna Orlești” 
 
CHELTUIELI DE CAPITAL                  8.010.381 lei 
Repartizate astfel: 
I.AUTORITATI  PUBLICE                                                                           185.500 lei 

            din care: 
-Achizitionare cladire complex comercial P+1       115.500 lei 
-Achizitionare terenuri                                                                                        70.000 lei 
II. INVATAMANT                                                                                            22.719 lei 

            - Achizitie de echipamente de tipul tabletelor 
            scolare, precum si a altor echipamente electronice pentru                                   22.719 lei 

Scoala Gimnaziala Comuna Orlesti, judetul Vâlcea 
III.ASISTENTA SOCIALA                                                                             247.162 lei 
din care: 
-Cofinantare “Centru de ingrijire si asistenta pentru  
persoane   varstnice in comuna Orlești”                                                               17.162 lei 
- Gard teren aferent “Centru de ingrijire si asistenta pentru persoane                  30.000 lei       
 varstnice in comuna Orlești” 



          -Amenajare spatii verzi teren aferent “Centru de ingrijire si asistenta 
 pentru persoane  varstnice in comuna Orlești”                                          150.000 lei 

          -Drum  acces magazie alimente “Centru de ingrijire si asistenta                           
           pentru persoane  varstnice in comuna Orlești”                                                       50.000 lei 

               
       III. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA                          6.455.000 lei 

din care: 
-Alimentare cu apa,canalizare si statie de epurare, satele Scaiosi, Auresti,     5.515.000 lei 
comuna Orlesti, judetul Valcea 
-Extindere iluminat public in comuna Orlesti, judetul Valcea                            200.000 lei 
- Locuri de joaca pentru copii                                                                              160.000 lei 
- Extindere sistem supraveghere video            80.000 lei 
-Extindere gaze naturale            500.000 lei 

          IV .DRUMURI SI PODURI                                           1.100.000 lei    
              din care:  

- Sisteme de colectare si dirijare ape pluviale              50.000 lei 
- Refacere drum asfaltat Liza                                                                           450.000 lei 
- Asfaltare strada Cuculesti            600.000 lei 
                                                 

                                                                                                                                                                                         
 
Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, fundamentarea bugetului local al 

comunei Orlesti s-a facut avand in vedere principiul echilibrului bugetar, dimensionarea 
cheltuielilor stabilindu-se in stransa corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor 
estimate a se realize. 

In aces sens, la baza fundamentarii veniturilor si cheltuielilor au contribuit o serie de 
elemente si anume: 

-Adresa nr.VLG_STZ-348/06.01.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice 
Valcea cu privire la repartizare sume si cote pe anul 2022 in baza Legii nr.317/2021; 

- Adresa nr 26 din 11.01.2022  a Scolii Gimnaziale Comuna Orlesti, privind repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, destinata finantarii pe anul 2022 a burselor 
scolare si a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale; 

- Estimarea veniturilor proprii pentru anul 2022; 
Mentionam ca la fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local al comunei Orlesti 

s-a tinut cont de nivelul realizarilor din anul precedent si de estimarea veniturilor proprii conform 
prevederilor din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal. 

Cheltuielile de personal au fost estimate pe baza statului de functii, cu incadrarea in 
numarul de posturi existente. 



Estimarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile s-a facut astfel incat sa se asigure 
desfasurarea in conditii normale a activitatii aparatului propriu si a celorlalte institutii din 
subordine. 

Cheltuielile privind asistenta sociala au fost stabilite in functie de numarul de persoane cu 
handicap, pentru finantarea acestor cheltuieli. 

Cheltuielile de capital au fost estimate astfel incat sa se asigure finantarea investitiilor 
aflate in derulare si a celor noi cuprinse in lista de investitii. 

-Sectiunea de functionare cuprinde veniturile destinate cheltuielilor curente pentru 
realizarea atributiilor si competentelor stabilite prin lege, fundamentate in stricta corelare cu 
posibilitatile reale de incasare a acestora, repartizate pe capitole bugetare si titluri de cheltuieli si 
anume: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si cu prestarea serviciilor, alte transferuri 
pentru cheltuieli curente si asistenta sociala. 

-Sectiunea de dezvoltare cuprinde veniturile destinate cheltuielilor de capital, defalcate pe 
capitol bugetare. 

Finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare se asigura din varsaminte din sectiunea de 
functionare, subventii de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile si excedentul anilor 
precedent, in cuantum de 1230,76 mii  lei. 

De asemenea, “Lista obiectivelor de investitii cu finantare integrala sau partial din 
bugetul local al comunei Orlesti pe anul 2022” cuprinde obiective de investitii structurate pe 
capitol bugetare, grupate pe: investitii in continuare, investii noi si pozitia globala”alte cheltuieli 
de investitii” 

 
 

Initiator, 

Ordonator principal de credite, 

                   Popescu Gheorghe 
 
 
 
 
 


