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Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimat 
pe anii 2019-2021 

al Scolii Gimnaziale „ Ion Borcea„ Racova 

Bugetul de cheltuieli pe anul 2018- prin bugetul local 

al Şcolii Gimnaziale„ Ion Borcea" Racova 

Aavnd în vedere : 

- Expunerea de m~,. a primarului cu nr. 'l~.l!Î.P.~2018şi a proiectului de hotărâre 
înregistrat sub nr ... .. r. .... .. AA..<?.'?:.2018 privind necesitatea aprobarii bugetului local de 
venituri s cheltuieli pe anul 2018; 

- Raportul compartimentului financiar contabil cu nr.~~-~ ........ ./19.02.2018; 
- Avizul comisiei de specialitate cu nr ............. ./ ................... 2018; 
- Adresa A.J.F.P.Bacau nr.118/16.01.2018 privind repartizarea sumelor pe anul 2018; 
- prevederile Legiinr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare si Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/ 2018 prin care a fost comunicată 
structura bugetului pe anul 2018; 
ln temeiul art.36 alin. 1 si 4 lit. a), art. 63 alin. 1 lit. c), alin. 4 lit a), b) si art 115 alin. 1 lit. b) 

din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publica locala republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

HG nr. 30/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 
privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 

standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor ~e 
învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din su e 
defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard p r 
elev/preşcolar 

Legii Educatiei Nationale nr 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare 



Legii Bugetului de Stat nr 2 din 2018 

Legea nr. 153/2017 - cadru privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale - cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

PROPUN 

Art.1.Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, conform anexei nr.1, 
după cum urmează : 

mii lei 
Buget 

Estimari 2018 
Cod Denumire indicator Prevederi 

2019 2020 2021 anuale 
A B 1=3+4+5+6 7 8 9 

4902 TOTAL CHELTUIELI 123,00 124,00 127,00 129,00 

01 CHELTUIELI CURENTE 123,00 124,00 127,00 129,00 

20 TITLUL li BUNURI SI SERVICII 123,00 124,00 127,00 129,00 

2001 Bunuri si servicii 123,00 \X \X \X 

200101 Furnituri de birou 4,00 IX \X IX 
200102 Materiale pentru curatenie 4,00 IX IX IX 
200103 lncalzit, Iluminat si forta motrica 60,00 IX \X IX 

200108 Posta, telecornunicatii, radio, Iv, internet 1,50 IX \X IX 

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 23,50 \X \X IX 
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 30,00 \X IX IX 

650203 lnvatamant prescolar si primar 75,50 76,00 78,00 79,50 

65020301 lnvatamant prescolar 25,70 26,00 26,50 27,00 

65020302 lnvatamant primar 49,80 50,00 51,50 52,50 

650204 lnvatamant secundar 47,50 48,00 49,00 49,50 

65020401 lnvatamant secundar inferior 47,50 48,00 49,00 49,50 

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -123,00 -124,00 -127,00 -129,00 

9902 Deficit -123,00 -124,00 -127,00 -129,00 

990296 Deficitul sectiunii de functionare -123,00 -124 ,00 -127,00 -129,00 



mii lei 
Cod Tip cheltuiala Program Trim I Trim li Trim Ul Trim IV 

indicator 2018 

TOT AL CHELTUIELI 123,00 38,00 31,00 28,00 26,00 
20.01 Bunuri si servicii - total, din care 123,00 38,00 31,00 28,00 26.00 
20.0 I.O I Furnituri de birou 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
20.01.02 Materiale pentru curatenie 4,00 1,20 1,05 0,95 0,80 
20.01.03 lncalzit, iluminat s i forta motrica 60,00 18,60 15,00 13,80 12,60 
20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv. internet 1,50 0,40 0,40 0,35 0,35 
20.01.09 Materiale&prest servicii cu caract functional 23,50 7, 10 5,90 5,70 4,80 
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere SI 

30,00 9,70 7,65 6,20 6,45 functionare 

Art.2.Primarul prin intermediul aparatului de specialitateva duce la îndeplinire 
prevederile prezentului proiect de hotarare. 

INITIATOR, 
VladToader - primaruatRacova 

Nr. din 

Vizat de legalitate, 
SecretarDomnicaVasile Lucian 
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UNITATEA ADMINISTRA TIV 

RACOVA 

COMUNA RACOV A JUDETUL BACAU 

CUI: 4455226, TEL: 0234/269501, FAX: 0234/269500 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale„ Ion Borcea 
Racova pentru anul 2018 si estimat pentru anii 2019-2021 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al ŞCOLII GIMNAZIALE „ION 

BORCEA" RACOV A reprezintă principalul instrument de programare si planificare a 

fondurilor alocate conf HG nr. 30/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard 

per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA. prin bugetele 

locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, urmărind asigurarea echilibrului între 

încadrarea în normele legislative în vigoare şi desfăşurarea în condiţii optime a activităţii 

( condiţii optime de căldură, iluminat, igienizare etc) 

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul instituţiei de învăţământ cu personalitate 
juridică Şcoala Gimnazială „Ion Borcea" Racova şi se referă la cheltuielile preconizate a se 
realiza în anul financiar 2018 comparativ cu cele realizate în anul 2017. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 este întocmit în conformitate cu 
prevederile 

- Legii Educatiei Nationale nr 1/2011 
- Legii Bugetului de Stat nr 2 din 2018 



Faţă de cele menţionate anterior, proiecţia bugetară pentru 2018 pe care o prezentăm 
pentru avizare cuprinde următorii indicatori: 

A. CHELTUIELI PENTRU BUNURI SI SERVCII 
Fonduri alocate pentru : 

- 306 elevi * 400 lei = 123.000 lei finanţare de bază pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii 
2018 

Conform Legii Educatiei nr 1/2011, din fondurile alocate conform costului standard per 
elev sunt alocate fonduri pentru: 
Art 104) - Finanţare de bază 
b) cheltuieli cu pregătirea profesională; 
c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor; 
d) cheltuieli cu bunuri şi servicii. 
sau Art 105) - Finanţare complementară 
a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări; 
b) subvenţii pentru internate şi cantine,· 
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; 
d) cheltuieli cu bursele elevilor,· 
e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (]); 
j) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii; 
g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din 
învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit; 
h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în 
cadrul sistemului de învăţământ; 
i) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, 
preşcolari şi elevi; 
j) gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei 
şi formării profesionale; 

Pentru 2018 vor fi alocate Şcolii Gimnaziale „Ion Borcea" Racova 123 mii lei 
finanţare de bază (din cote defalcate din TVA) 

Ţinând cont de prevederile Legii Bugetului de stat 2018, bugetul alocat la acest titlu, 
coroborat cu adresa UAT Orasul Buhusi, estimarea pentru următorii 3 ani poate fi 
sintetizată în tabelul urmator: 

Program Estimare Estimare Estimare 

2018 2019 2020 2021 
Titlul II Bunuri şi 

123,00 124,00 127,00 129,00 ... 
serv1cn 

Total 123,00 124,00 127,00 129,00 



Pentru 2018, propunem următoarea detaliere a cheltuielilor, ţinând cont de chetuielile 
efectuate în cursul anului 2017, de necesităţile institutiei noastre de învăţământ pentru 
2018, precum şi de contractele aflate în derulare. 

Cod Tip cheltuiala Cheltuială Program 
indicat 2017 2018 

or 
TOTAL CHELTUIELI 278,00 123,00 

20.01 Bunuri si servicii - total, din care 278,00 123,00 
20.01.0 Furnituri de birou (rechizite, tonere, 0,00 4,00 
1 tipizate) 
20.01.0 Materiale pentru curatenie 0,00 4,00 
2 
20.01.0 Incalzit, iluminat si farta motrică 82,15 60,00 
3 
20.01.0 Transport 23,82 0,00 
7 
20.01.0 Posta, telecomunicatii, radio, tv, 1,52 1,50 
8 internet 
20.01.0 Materiale&prest 

... 
caract 74,29 23,50 serv1c11 cu 

9 functional 
20.01.3 Alte bunuri si servicii pentru intretinere 96,22 30,00 
o si functionare 

La titlul II Bunuri si servicii. suma alocată reprezintă: 
• Furnituri birou 4.000 lei: rechizite, birotică, tonere si cartuşe imprimante etc 
• Materiale pentru curăţenie 4.000,00 lei 
• Cheltuieli cu incălzit, iluminat 60.000 Iei 

o Cheltuieli consum energie electrica/achizitie lemne foc 
• Poştă, telefon, corespondenţă, internet 1.500,00 Iei 

o Cheltuieli internet 
o Cheltuieli telefonie fixa 

• Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 23.500,00 
o Cheltuieli mentenanta si actualizare program software contabilitate 
o Cheltuieli monitorizare sistem alarma 
o Cheltuieli deratizare, dezinsectie si dezinfectie 

• Alte bunuri şi servicii pentru Întreţinere şi funcţionare 30.000,00 lei 
• Orice alte posibile cheltuieli care apar pe parcursul anului 2018 şi care nu pot fi 

încadrate în nici o altă categorie anterioară (materiale sau reparaţii electrice, 
cheltuieli de întreţinere a unităţii de învăţământ, cheltuieli de reparaţii curente 
etc) 



• Mobilier scolar (urmeaza a se achizitina mobilier scolar si in salile de clasa 
unde nu a fost posibil anii anteriori) 

Ţinând cont de propunerea de repartizare trimestrială a sumelor alocate, propunem 

următoarea defalcare trimestrială a sumelor în cauză: 

Cod Tip cheltuiala Progra Trim Trim Trim Trim 
indicat m 2018 I II III IV 

or 
TOT AL CHELTUIELI 123,00 38,00 31,00 28,00 26,00 

20.01 Bunuri si servicii - total, din care 123,00 38,00 31,00 28,00 26,00 
20.01.0 Furnituri de birou 

4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 
20.01.0 Materiale pentru curatenie 

4,00 1,20 1,05 0,95 0,80 2 
20.01.0 Incalzit, iluminat si forta motrica 

60,00 
18,6 

15,00 
13,8 

12,60 3 o o 
20.01.0 Posta, telecomunicatii, radio, tv, 

1,50 0,40 0,40 0,35 0,35 8 internet 
20.01.0 Materiale&prest serv1c11 cu caract 

23,50 7,10 5,90 5,70 4,80 9 functional 
20.01.3 Alte bunuri Sl serv1c11 pentru 

30,00 9,70 7,65 6,20 6,45 o intretinere si functionare 

Sintetizand, propunerea de buget pentru 2018 si estimari pentru 2019 - 2021 se 

prezinta astfel 

Buget Estimari 
2017 

Cod Denumire indicator Prevederi 
2018 2019 2020 anuale 

A B 1=3+4+5+6 7 8 9 
4902 TOTAL CHELTUIELI 123,00 124,00 127,00 129,00 

01 CHELTUIELI 123,00 124,00 127,00 129,00 
CURENTE 

20 TITLUL li BUNURI SI 123,00 124,00 127,00 129,00 
SERVICII 

2001 Bunuri si servicii 123,00 \X \X \X 
200101 Furnituri de birou 4 ,00 \X \X \X 
200102 Materiale pentru 4 ,00 \X \X \X 

curatenie 



200103 î ncalzit, Iluminat si forta 60,00 \X \X \X 
metrica 

200108 Posta, telecomunicatii, 1,50 \X \X \X 
radio, tv, internet 

200109 Materiale si prestari de 23,50 \X \X \X 
servicii cu caracter 
functional 

200130 Alte bunuri si servicii 30,00 \X \X \X 
pentru întretinere si 
functionare 

650203 lnvatamant prescolar 75,50 76,00 78,00 79,50 
si primar 

65020301 lnvatamant prescolar 25,70 26,00 26,50 27,00 
65020302 lnvatamant primar 49,80 50,00 51,50 52,50 
650204 lnvatamant secundar 47,50 48,00 49,00 49,50 
65020401 lnvatamant secundar 47,50 48,00 49,00 49,50 

inferior 
9602 Rezerve, -123,00 - - -

Excedent/Deficit 124,00 127,00 129,00 
9902 Deficit -123,00 - - -

124,00 127,00 129,00 
990296 Deficitul sectiunii de -123,00 - - -

functionare 124,00 127,00 129,00 

Având În vedere sumele alocate pentru 2018 şi cele estimate pentru 2019-2021, 

legislaţia În vigoare, precum şi precizările menţionate, solicităm aprobarea bugetului 

local iniţial pentru 2018 al Şcolii Gimnaziale „Ion Borcea", comuna Racova. 

Fata de cele aratate mai sus va rugam sa analizati si sa dispuneti emiterea unei 
hotarari in vederea bunei desfasurari a activitatii Scolii Gimnaziale„ Ion Borcea„ Racova. 

Intocmit, 
.~=,.._ Primar, 

Toader 



UNIT A TEA ADMINISTRA TIV TERITORIALA 

RACOVA 

COMUNA RACOVA JUDETUL BACAU 

CUI: 4455226, TEL: 0234/269501, FAX: 0234/269500 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Avand in vedere prevederile Legii bugetului de 
stat pe anul 2018, nr.2/2018 , a HG.30/2018 pentru 
modificarea HG.72/2013, Nota de fundamentare 
nr.166/15.02.2018 a Scolii Gimnaziale "Ion Borcea " 
Racova se acorda aviz favorabil pentru proiectul de 
venituri si cheltuieli . 

Compartimentul contabilitate 
Ec.Pahoncea G.Carmen 



ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BORCEA" RACOV A 
CUI 29164168 
Tcl/f~: 0234/269575 
Nr lb..rdin /,-0-<..oU:lf 

Catre: CONSILIUL LOCAL ALUAT COM RACOVA 
Ref: Proiect buget local initial pentru 2018 Scoala Gimnaziala "Ion Borcea" Racova 

A vând în vedere prevederile 

- HG nr. 30/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate 

din T. V.A. prin bugetele locale, pc baza costului standard per elev/preşcolar 

- Legii Educatiei Nationale nr 1/2011, cu modificări Ic şi completările ulterioare 

- Legii Bugetului de Stat nr 2 din 2018 

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

modificări le şi completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice- cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale - cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legea contabilităţii nr.82/1991 - republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

Solicităm aprobarea bugetului local iniţial pentru 2018 al Şcolii Gimnaziale „Ion Borcea", corn 

Racova. 

Ataşăm nota de fundamentare privind proiectul de buget local initial. 

Dirţcfor: .~ -:.-~, .- .,, 

Prof. Sf :zma Cornelia .\ 

(~,, ., ~ · 
\\, :,~ ~ I 

,t:": ..... 

'-..:..:...--

Adm financiar, 
Cristina Constandiş 

~ 



ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BORCEA" RACOV A 
CUI 29164168 
Tel/fax: 0234/269575 
Nr (~C, din /f~.J... J,i)l<f 

Catre: CONSILIUL LOCAL ALUAT COMUNA RACOVA 
Ref Nota fundamentare proiect buget local 2018 si estimare 2019-2021 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al ŞCOLII GIMNAZIALE „ION BORCEA" 
RACOV A reprezintă principalul instrument de programare si planificare a fondurilor alocate conf HG nr. 
30/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice 
pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stal, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T. VA. prin 
bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, urmărind asigurarea echilibrului între 
încadrarea în normele legislative în vigoare şi desfăşurarea în condiţii optime a activităţii (condiţii optime 
de căldură, ilwninat, igienizare etc) 

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul instituţiei de învăţământ cu personalitate juridică Şcoala 
Gimnazială „Ion Borcea" Racova şi se referă la cheltuielile preconizate a se realiza în anul financiar 2018 
comparativ cu cele realizate în anul 2017. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 este întocmit în conformitate cu prevederile 
- Legii Educatiei Nationale nr 1/2011 

Legii Bugetului de Stat nr 2 din 2018 

Faţă de cele menţionate anterior, proiecţia bugetară pentru 2018 pe care o prezentăm pentru avizare 
cuprinde următorii indicatori: 

A. CHEL TUTELI PENTRU BUNURI SI SERVCJJ 
Fonduri alocate pentru: 
- 306 elevi * 400 lei= 123.000 lei finanţare de bază pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii 2018 
Conform Legii Educatiei nr 1/2011, din fondurile alocate conform costului standard per elev sunt alocate 
fonduri pentru: 
Art 104) - Finanţare de bază 
b) cheltuieli cu pregătirea profesională; 
c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor; 
d) cheltuieli cu bunuri şi servicii. 
sau Art 105) - Finanţare complementară 
a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări; 
b) subvenţii pentru internate şi cantine; 
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; 
d) cheltuieli cu bursele elevilor; 
e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 8-1 alin. (l); 
J) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii; 
g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul 
preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efecluează gratuit; 
h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului 
de învăţământ; 
i) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, preşcolari şi 
elevi; 
j) gestionarea situaţiilor de urgenJă; 
k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educa/iei şi formării 

profesionale; 



Pentru 2018 vor fi alocate Şcolii Gimnaziale „Ion Borcea" Racova 123 mii lei finanţare de baz.ă 
(din cote defalcate din T VA) 

Ţinând cont de prevederile Legii Bugetului de stat 2018, bugetul alocat la acest titlu, coroborat cu 
adresa UA T Orasul Buhusi, estimarea pentru următorii 3 ani poate fi s intetiz.ată în tabelul urrnator : 

Program 2018 Estimare 2019 Estimare 2020 Estimare 2021 

Titlul II Bunuri şi servicii 123,00 124,00 127,00 129,00 

Total 123,00 124,00 127,00 129,00 

Pentru 2018, propunem următoarea detaliere a cheltuielilor, ţinând cont de cbetuielilc efectuate în 
cursul anului 2017, de necesităţile institutiei noastre de învăţământ pentru 2018, precum şi de contractele 
aflate în derulare. 

Cod Tip cheltuiala Cheltuială 2017 
indicator 

TOT AL CHELTUIELI 278,00 
20.01 Bunuri si servicii - total, d in care 278,00 
20.01 .Ol Furnituri de birou (rechizite, tonere, tipizate) 0,00 
20.01.02 Materiale pentru curatenie 0,00 
20.01.03 lncalzit, iluminat si forta motrică 82,15 
20.01.07 Transport 23,82 
20.01 .08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1,52 
20.01.09 Materiale&prest servicii cu caract functional 74,29 
20.01 .30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 96,22 

La titlul li Bunuri şi servicii, suma alocată reprezintă : 
• Furnituri birou 4.000 lei: rechizite, birotică, tonere si cartuşe imprimante etc 

• Materiale pentru curăţenie 4.000.00 lei 
• Cheltuieli cu incălzit, iluminat 60.000 lei 

o Cheltuieli consum energie electrica/achizitie lemne foc 
• Poştă, telefon, corespondenţă, internet 1.500,00 lei 

o Cheltuieli internet 
o Cheltuieli telefonie fixa 

• Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 23.500,00 
o Cheltuieli mentenanta si actualizare program software contabilitate 
o Cheltuieli monitorizare sistem alarma 
o Cheltuieli deratizare, dezinsectie si dezinfectie 

• Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 30.000.00 lei 

Program 2018 

123,00 
123,00 

4,00 
4,00 

60,00 
0,00 
1,50 

23,50 
30,00 

• Orice alte posibile cheltuieli care apar pe parcursul anului 2018 şi care nu pot fi încadrate în 
nici o altă categorie anterioară (materiale sau reparaţii electrice, cheltuiel i de întreţinere a 
unităţii de învăţământ, cheltuieli de reparaţii curente etc) 

• Mobilier scolar (urmcaza a se achizitina mobilier scolar si in salile de clasa unde nu a fost 
posibil anii anteriori) 

Ţinând cont de propunerea de repartizare trimestrială a sumelor alocate, propunem următoarea defalcare 

trimestrială a sumelor în cauză: 



Cod Tip cheltuiala Program Trim I Trim li Trim III Trim IV 

indicator 2018 

TOTAL CHELTUIELI 123,00 38,00 31,00 28,00 26,00 
20.01 Bunuri si servicii - total, din care 123,00 38,00 31,00 28,00 26,00 
20.01.01 Furnituri de birou 4,00 1,00 l ,00 1,00 1,00 
20.01.02 Materiale pentru curatenie 4,00 1,20 1,05 0,95 0,80 
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica 60,00 18,60 15,00 13,80 12,60 

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1,50 0,40 0,40 0,35 0,35 

20.01.09 Materiale&presl servicii cu caract functional 23,50 7, l O 5,90 5,70 4,80 

20.01.30 
Alte bunuri si servicii pentru intretinerc si 

30,00 9,70 7,65 6,20 6,45 
functionare 

Sintetizand, propunerea de buget pentru 2018 si estimari pentru 2019 - 2021 se prezinta astfel 
Buget Estimari 2017 

Cod Denumire indicator Prevederi 2018 2019 2020 
anuale 

A B 1=3+4+5+6 7 8 9 

4902 TOT AL CHELTUIELI 123,00 124,00 127,00 129,00 

01 CHELTUIELI CURENTE 123,00 124,00 127,00 129,00 

20 TITLUL li BUNURI SI SERVICII 123,00 124,00 127,00 129,00 

2001 Bunuri si servicii 123,00 \X \X \X 

200101 Furnituri de birou 4,00 \X \X \X 

200102 Materiale pentru curatenie 4,00 \X \X \X 

200103 lncalz,t, Iluminat si torta motrica 60,00 \X \X \X 

200108 Posta, telecomunicatii, radio, Iv, internet 1,50 \X \X \X 

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 23,50 \X \X \X 

200130 Alte bunuri si servicii pentru întrelinere si fundionare 30,00 \X \X \X 

650203 lnvatamant prescolar si primar 75,50 76,00 78,00 79,50 

65020301 lnvatamant prescolar 25,70 26,00 26,50 27,00 

65020302 lnvatamant primar 49,80 50,00 51 ,50 52,50 

650204 lnvatamant secundar 47,50 48,00 49,00 49,50 

65020401 lnvatamant secundar infenor 47,50 48,00 49,00 49,50 

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -123,00 -124,00 -127,00 -129,00 

9902 Deficit -123,00 -124,00 -127,00 -129,00 

990296 Deficitul sectiun11 de functionare -123,00 -124,00 -127,00 -129,00 

Având în vedere sumele alocate pentru 2018 şi cele estimate pentru 2019-2021, legislaţia în 

vigoare, precum şi precizările menţionate, solicităm aprobarea bugetului local iniţial pentru 2018 al 
Şcolii Gimnaziale „Ion Borcea", comuna Racova. 
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