
PROIECT 

BUGETUL LOCAL AL ORAŞULUI LITENI 

PROPUNERI ANUL 2016 
 

 

Bugetul propriu al oraşului Liteni, pentru anul 2016, este  de 

12.684.039 lei, (13.340.280 2015) din care:  

 Venituri proprii -  1.950.000 lei (1.350.000 lei 2015),  

 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale  (04.02.04) – 1.033.081 lei (1.251.000 lei 

2015). 

 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice – 917.000 lei; 

 Consiliul Judeţean Suceava – 116.081 lei 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate (11.02.02) – 7.419.000 lei, din care 

 Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat – 6.466.000 lei, din care 

 Salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale – 

5.698.000 lei, 

 Cheltuieli cu formarea continuă şi evaluarea personalului, 

cheltuieli materiale şi pentru servicii – 768.000 lei, 

 Drepturi asistenţi personali ai persoanelor cu handicap  grav 

sau indemnizaţii lunare – 915.000 lei, 

 Alte cheltuieli descentralizate (ajutoare încălzite beneficiari 

ajutor social SPCLEP) – 38.000 lei. 

 Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale (11.02.06)  – 1.613.958 lei (3.356.280 lei 2015), din 

care: 

 Decizia AJP Suceava 8833/2015 – 1.278.000 lei 

 Sume achitare rate împrumuturi OUG 3/2013 – 174.190 

 Sume alocate de Consiliul Judeţean Suceava – 161.768 lei 

 Sume defalcate din impozitul pe salarii - 300.000 lei, 

 Subvenţii asistent comunitar – 18.000 lei 

 Subvenţii virate de la Agenţia de Prestaţii Sociale Suceava (ajutor 

încălzire şi alte prestaţii sociale) – 350.000 lei 
Ţinând cont de obiectivele pe care dorim să le realizăm în anul 2016 propunem 

la partea de cheltuieli următoarea repartizare: 

- lei – 

 Explicaţii Propuneri 

buget 2016 

1.  Administraţie locală 1.745.000 

  - cheltuieli de personal 1.115.000 

  - cheltuieli materiale (furnituri de birou, materiale de curăţenie, 

combustibil autoturisme, combustibil solid, energie electrică, telefoane, 

timbre poştale, întreţinere şi actualizări servicii informatice, obiecte de 

450.000 



 Explicaţii Propuneri 

buget 2016 

inventar, organizare eveniment cultural)  

 - Alegeri locale 80.000 

  - investiţii, din care: 100.000 

   - reparaţii  primărie (anvelopare) – audit energetic, 

proiectare şi execuţie 
80.000 

   - leasing autoturism, multifuncţionale, calculatoare, 

software 
20.000 

2.  Restituire împrumuturi bancare 174.190 

3.  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 38.000 

  - cheltuieli de personal 38.000 

  - cheltuieli materiale - 

4.  Ajutoare încălzire beneficiari ajutor social 25.000 

5.  Învăţământ 6.716.000 

  - cheltuieli de personal curente 5.698.000 

  - cheltuieli materiale  768.000 

  - Cheltuieli transport cadre didactice 50.000 

  - Cheltuieli investiţii, din care:  200.000 

   - cota cofinanţare, consultanţă Reabilitare Şcoala 

Gimnazială Roşcani, Şcoala Gimnazială Corni, Corpurile B şi C Liteni, 

lucrări pavaj curte Corp A şi Şcoala Gimnazială Siliştea 

170.000 

   - Şcoala Rotunda 30.000 

6.  Cultură şi sport 130.000 

  - cheltuieli de personal 40.000 

  - cheltuieli materiale, din care 40.000 

    - Obiecte de inventar (costume populare) 30.000 

  - activităţi sportive 40.000 

  - culte 10.000 

  - investiţii 0 

7.  Asistent comunitar – convenţie prestări servicii 18.000 

8.  Asistenta socială (salarii asistenţi sociali, ajutoare încălzire  etc) 1.285.000 

  - cheltuieli de personal asistenţi sociali  212.000 

  - indemnizaţii asistenţi personali 703.000 

  - ajutoare încălzire şi alte prestaţii sociale 350.000 

  - ajutoare deces persoane care nu sunt asigurate 20.000 

9.  Gospodărie comunală  1.130.000 

  - iluminat public (consum energie electrică şi întreţinere sistem 

de iluminat public) 
350.000 

  - Împrumut Proiect „Suceava - Utilităţi şi mediu la standarde 

europene” 
50.000 

  - Investiţii, din care: 730.000 

   - cofinanţare la Proiectul „Sistem de Management Integrat 

al Deşeurilor în Judeţul Suceava” 
50.000 



 Explicaţii Propuneri 

buget 2016 

   - cofinanţare la Proiectul „Extindere reţele de canalizare şi 

staţie de epurare în oraşul Liteni, judeţul Suceava” 
600.000 

   - achiziţie teren, evaluare terenuri si alte servicii de 

proiectare  
30.000 

   - Avize Administraţia Bazinală Siret Bacău (alimentare cu 

apă) 
0 

   - executare foraj 2 puţuri apă pentru Reţea de alimentare 

cu apă 
50.000 

10.  Protecţia mediului (salubrizare, canalizare) 530.000 

  - cheltuieli de personal 250.000 

  - cheltuieli materiale, din care: 280.000 

   - Energie electrică 50.000 

   - Combustibil autospecială colectare deşeuri 45.000 

   - Întreţinere sisteme, avize, buletine analize DSP, contract 

preluare deşeuri  
105.000 

   - muncitori convenţii de prestări servicii 80.000 

11.  Contribuţie Regiunea de Dezvoltare Nord-Est şi Asociaţia Oraşelor şi 

GAL Valea Siretului 

25.000 

12.  Drumuri şi poduri 842.849 

  - cheltuieli materiale , din care 403.578 

   - combustibil 150.000 

   - reparaţii drum judeţean preluat de la Consiliul Judeţean 

Suceava, conform Protocol nr.  1207/1451/2011 – 9 km şi alte cheltuieli 

(piese schimb, convenţii muncitori, consumabile, reparaţii utilaje, 

agregate de balastieră  etc.) 

253.578 

  - investiţii asfaltare/betonare drumuri comunale Liteni - Siliştea, 

Liteni – Rotunda (proiectare, execuţie, diriginte de şantier) 
439.271 

13.  Alte activităţi (PSI) 15.000 

14.  Fond de rezervă bugetară 10.000 

15.  TOTAL 12.684.039 

 

 

 

B. ACTIVITĂŢI AUTOFINANTATE  
 Venituri Cheltuieli 

PĂŞUNE - - 

CĂMIN CULTURAL 30.000 30.000 

ALTE VENITURI EXTRABUGETARE 65.000 65.000 

PIAŢĂ ŞI OBOR 40.000 40.000 

 

 

PRIMAR, 

Tomiţă Onisii 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI LITENI 

Nr. _______ din 5 ianuarie 2016  

 

 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi 5 ianuarie 2016  

 

 

 Subsemnatul Balan Mihai, secretarul oraşului Liteni, judeţul 

Suceava, astăzi  data de mai sus am  afişat la sediul Primăriei Oraşului 

Liteni, judeţul Suceava, anunţul referitor la bugetul oraşului Liteni, 

judeţul Suceava, aferent anului 2016. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

Liteni 5 ianuarie 2016 
 


