
PROIECT 

BUGETUL LOCAL AL ORAŞULUI LITENI 

PROPUNERI ANUL 2018 
 

  

 

Bugetul propriu al oraşului Liteni, pentru anul 2018, este  de 10.668.000 lei, 

din care:  

 Venituri proprii -  2.835.000 lei, din care: 

 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale  (04.02.04) – 1.235.000 lei, din care: 

 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice – 

975.000; lei 

 Consiliul Judeţean Suceava – 260.000 lei; 

 Impozite şi taxe locale -1.600.000 lei 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate (11.02.02) – 2.310.000 lei, din care: 
 Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat – 807.000 lei 
 Finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 – 

tichete sociale pentru grădiniţă – 40.000 lei; 

 Finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale integraţi în învăţământul de masă – 48.000  lei 

 Drepturi asistenţi personali ai persoanelor cu handicap  

grav sau indemnizaţii lunare – 1.385.000 lei, 

 Finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru 

beneficiarii de ajutor sociale – 21.000 lei; 

 Finanţarea Serviciului public  comunitar local de evidenţă a 

persoanelor – 9.000 lei 

 Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)  – 4.738.000 lei, din care: 

 Subvenţii de la bugetul de stat – 785.000 lei, din care: 

 Subvenţii asistent comunitar – 41.000 lei 

 Finanţarea programelor de dezvoltare locală – 475.000 lei 

 Diferenţă restituită de Agenţia Fondului pentru Mediu – 

69.000 lei 

 Subvenţii virate de la Agenţia de Prestaţii Sociale Suceava 

(ajutor încălzire şi alte prestaţii sociale) – 200.000 lei 

Ţinând cont de obiectivele pe care dorim să le realizăm în anul 

2018 propunem la partea de cheltuieli următoarea repartizare: 



 

- lei – 

 Explicaţii Propuneri 

2018 

1.  Administraţie locală 2.610.000 

  - cheltuieli de personal (salarii si tichete vacanţă) 2.050.000 

  - cheltuieli materiale (furnituri de birou, materiale de 

curăţenie, combustibil autoturisme, combustibil solid, energie 

electrică, telefoane, timbre poştale, întreţinere şi actualizări 

servicii informatice, obiecte de inventar, organizare evenimente 

culturale, expertiză păşune, înfiinţare muzeu, servicii arhivare)  

520.000 

  - amenajări exterioare in interioare sediul Primăriei 20.000 

  - leasing autoturism Daci Logan 20.000 

2.  Alte servicii publice generale:  94.000 

  - cheltuieli personal, Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor 
84.000 

  - cheltuieli materiale, Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor 
 

  - Fond de rezervă bugetară 10.000 

3.  Învăţământ 1.605.000 

  - cheltuieli bunuri şi servicii 807.000 

  - obiecte de inventar 20.000 

  - cheltuieli transport cadre didactice 100.000 

  - drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 

integraţi în învăţământul de masă (65.57.02.02.01) 

48.000 

  - tichete sociale de grădiniţă (65.57.02.02.02) 40.000 

  - burse (65.59.01) 10.000 

  - Facturi restante Şcoala Siliştea  100.000 

  - cheltuieli neeligibile proiecte PNDL, GAL, POR 480.000 

4.  Sănătate - Asistent comunitar  41.000 

5.  Cultură şi sport 280.000 

  - cheltuieli de personal 100.000 

  - cheltuieli materiale necesare funcţionării 20.000 

  - susţinere CSO Viitorul Liteni 110.000 

  - culte 50.000 

6.  Asistenta socială (salarii asistenţi sociali, ajutoare încălzire  

etc.) 

1.611.000 

  - cheltuieli de personal asistenţi sociali  515.000 

  - indemnizaţii asistenţi personali 870.000 

  - ajutoare încălzire şi alte prestaţii sociale 200.000 

  - ajutoare încălzire beneficiari VMG 21.000 

  - ajutoare deces persoane care nu sunt asigurate 5.000 

7.  Gospodărie comunală  1.179.510 



 Explicaţii Propuneri 

2018 

  - iluminat public (consum energie electrică şi întreţinere 

sistem de iluminat public) 

270.000 

   - energie electrică 170.000 

   - alte bunuri şi servicii (achiziţii şi montare corpuri 

de iluminat, alte materiale necesare funcţionării) 

100.000 

  - Împrumut Proiect „Suceava - Utilităţi şi mediu la 

standarde europene” 

219.000 

  - Investiţii, din care 690.510 

   - Investiţii construcţii, din care: 520.510 

    - Repoziţionare reţea electrică de tensiune 

medie zona stadion (restanţă) 

34.510  

    - finalizare parcare casa de cultură (Jandarmi) 11.000 

    - alimentare cu apa (ultima solicitare de plată) 475.000 

 - Investiţii mijloace de transport (autospecială colectare 

deşeuri) 

120.000 

 - Investiţii alte active fixe (plan de mobilitate urbană) 50.000 

8.  Protecţia mediului (salubrizare, canalizare) 695.000 

  - cheltuieli de personal 500.000 

  - cheltuieli materiale, din care: 145.000 

   - Combustibil autospecială colectare deşeuri 40.000 

   - alte bunuri şi servicii (contract S.C. Ritmic SRL 

Ilişeşti, saci menajeri, avize, alte materiale necesare pentru buna 

funcţionare a serviciului de colectare a deşeurilor)  

105.000 

  - Investiţii cofinanţare la Proiectul „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Suceava” 

50.000 

9.  Contribuţie AJAC, Asociaţia Oraşelor şi GAL Valea Siretului 25.000 

10.  Drumuri şi poduri 2.512.490 

  - cheltuieli materiale , din care 420.000 

   - combustibil 110.000 

   - alte bunuri şi servicii pentru funcţionare - lucrări 

deszăpezire, reparaţii drum judeţean, lucrări reabilitare drum 

Ţărincuţă (familia Gîtman - zona Muraru), agregate de balastieră, 

acumulatori, ulei motor şi transmisie, alte materiale necesare 

pentru buna funcţionare a utilajelor din dotare 

310.000 

 - Investiţii 2.092.490 

   - lucrări betonare DC Siliştea şi Rotunda (restanţă) 461.029 

   - reabilitare drumuri locale (Rotunda de la uliţă 

Antoneag Vasile până la drumul Bisericii, Rotunda de la 

intersecţie Troiţă până la drumul Ţărincuţei, Liteni strada Bucşei 

şi strada Dispensarului 

1.075.461 

   - şanţuri betonate de la Biserica Sfinţii Trei Ierarhi – 83.000 



 Explicaţii Propuneri 

2018 

intersecţie Nistor şi subtraversare ( deviz 83.000) 

   - şanţuri betonate Calea Sucevei (Roşca Olimpia – 

Anghelea Gheorghe şi Achiţei Mihai – Hurmuz Aurel) amenajare 

Pârâul Bucşa de la Familia Anghelea Gheorghe  la intrare SMA) – 

deviz estimativ 119.000; 

119.000 

   - Trotuar pietonal str. Mihail Sadoveanu de la 

intersecţia cu str. Izvoarelor până la intersecţia cu str. 

Dispensarului – deviz estimativ 158.000 lei 

158.000 

   - Şanţ betonat str. Mihail Sadoveanu de la intersecţia 

cu str. Izvoarelor până la intersecţia cu str. Dispensarului – deviz 

estimativ 90.000 lei 

90.000 

   - teren sport Şcoala Siliştea 106.000 

11.  Alte activităţi (PSI ) 15.000 

12.  TOTAL 10.668.000 

 
B. ACTIVITĂŢI AUTOFINANTATE  

 Venituri Cheltuieli 

PĂŞUNE - - 

CĂMIN CULTURAL 30.000 30.000 

ALTE VENITURI EXTRABUGETARE (Salubrizare) 200.000 200.000 

PIAŢĂ ŞI OBOR 50.000 50.000 

 

 

PRIMAR, 

Tomiţă Onisii 


