
PRIMARIA COMUNEI LADESTI 
N r . J ^ f l din 22.03.2021 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2021 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli 

pentru anii 2022- 2024 al Comunei Ladesti 

Bugetul de venituri si cheltuieli al Unitatii Administrativ - Teritoriale a 
Comunei Ladesti pentru anul 2021 s-a elaborat avand Tn vedere prevederile 
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare si 
a Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021. 

Fundamentarea veniturilor bugetului comunei s-a realizat Tn baza 
legislatiei fiscale actuale si s-au respectat prevederile ari 14 alin. 7 din legea 
finantelor publice locale nr. 273/2006, privind „ gradul de realizare a 
veniturilorpropriiprogramate in ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare 
an, ordonatorul de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul 
curent eel mult la nivelul realizSrilor din anul precedent.,, 

Propunerea de aprobare a Bugetului local al Comunei Ladesti, a 
bugetelor activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2021, si a 
estimator pe anii 2022, 2023, 2024 sunt prezentate in anexa nr. 1, 2 si 3 iar 
a listelor de invests 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 
2020, nr.5/2020. 

La fundamentarea proiectului de buget s-a avut in vedere adresa 
nr.VLG_STZ-4522/18.03.2021 a A.J.F.P. Valcea privitoare la repartizarea 
sumelor defalcate din TVA. pentru echilibrarea bugetelor locale; 

Tn concordanta cu referatul de aprobare si cu prevederile legale 
mentionate, propun analiza proiectului de hotarare in vederea aprobarii de 
Consiliul Local Ladesti. 

La nivelul Comunei Ladesti se elaboreaza, aproba, executa si 
raporteaza urmatoarele categorii de bugete: 

1. bugetul local; 
2. bugetul institutiilor si activitatilor finantate integral din venituri 

proprii; 
3. bugetul institutiilor si activitatilor finantate integral din venituri 

proprii si subventii - S.P.A.A.C.; 
La elaborarea bugetelor Comunei Ladesti pentru anul 2021 si 

estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2022-2024 s-au avut 
in vedere: 

> Prognozele principalilor indicatori macroeeonomici si sociali; 
> Cadrul fiscal bugetar cu prognozele bugetare si politica fiscal bugetara, 

precum si cadrul de cheltuieli pe termen mediu; 


