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la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului local al Comunei Ladesti,
bugetelor activitatilor finantate integral din venituri proprii,a bugetelor activitatilor
finantate din venituri proprii si suventii si a listelor de investitii pe anul 2021 si a
estimarilor pe anii 2022,2023,2024
Prin expunerea de motive se propune adoptarea proiectului de hotarare privind
aprobarea Bugetului local al Comunei Ladesti, bugetelor activitatilor finantate integral
din venituri proprii, a bugetelor finantate din venituri proprii si subventii (serviciul public
de alimentare cu apa si canalizare) si a listelor de investitii pe anul 2021 si a estimarilor
pe anii, 2022, 2023,2024.
Propunerea de aprobare a Bugetului local al Comunei Ladesti, a bugetelor
activitatilor finantate din venituri proprii si a activitatilor finantate din venituri proprii si
suventii-serviciul public de alimentare cu apa si canalizare pe anul 2021, si a estimarilor
pe anii 2022,2023,2024 sunt prezentate in anexa nr.l, 2 si 3 iar a,listelor de investitii este
prezentata in anexa nr.4 si este in conformitate cu prevederile art. 39 din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, si
a Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021.
Avand in vedere adresa nr.VLG_STZ-4511/18.03.2021 a AJFP Valcea privind
repartizarea pe UAT a sumelor defalcate din impozitul pe venit, si o parte din sumele
defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizatelor si a sumelor defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale, a estimarilor pe anii 2022,2023,2024 si a nivelului
estimat al veniturilor proprii pe anul 2021,2022,2023,2024 si in concordanta cu
Expunerea de motive cu prevederile legale mentionate, propun analiza proiectului de
hotarare in vederea aprobarii de Consiliul Local Ladesti.
Mentionez ca urmeaza a fi repartizate si comunicate de Consiliul Judetean Valcea
si sumele defalcate din TVA pt echilibrare si sumele TVA pentru drumuri.Aceeasi
situatie se regaseste si pentru sumele TVA pentru cheltuielile materiale ale unitati de
invatamant care vor fi repartizate si comunicate dupa ce va fi aprobata hotararea de
guvem privind standardele de cost pe elev pentru anul 2021, pe baza carora Inspectoratul
Judetean Valcea va repartiza sumele respective potrivit legii.
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> Politicile si strategiile locale precum si prioritatile stabilite in formularea
propunerilor de buget;
> Propuneri de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din
subordine;
> Programe de dezvoltare economica, sociala, culturala si educativa in
concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel national si judetean.
Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotarare
privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru bugetul local, pentru bugetul
institufiilor si activitatilor finanjate integral din venituri proprii pe anul 2021,
estimarea pe anii 2022-2024 si lista investitiilor propuse, conform anexelor
1 - 4 la project.
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