
ROMANIA 
COMUNA TRAIAN 
JUDETUL TELEORMAN 
 

PRIMAR – Dana Benone 
 

PROIECTUL BUGETULUI  GENERAL  
AL COMUNEI TRAIAN PENTRU  ANUL 2012 

 
 TOTAL VENITURI = 1.161.000 lei, 

din care:           
1. Venituri proprii     305.000 lei 
2. Cote defalcate din impozitul  pe venit       94.000 lei 
3. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit     102.000 lei 
4. Sume defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor 

descentralizate 
    393.000 lei 

5. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale     198.000 lei 
6. SubvenŃii de la bugetul de stat       40.000 lei 
7. Sume defalcate din TVA ptr. finanŃarea drepturi ptr. acordarea de 

produse lactate 
      29.000 lei 

TOTAL CHELTUIELI =  1.161.000 lei,  
din care: 

1. - cap. 51.02 “AutorităŃi publice” 
                - cheltuieli de personal   = 260.000 lei 
                - bunuri şi servicii          = 139.000 lei 
                 - investitii primarie       = 140.000 lei 

539.000 lei 

2. - cap. 61.02 “Ordine publică şi siguranŃa naŃională”    11.000 lei 
3. - cap. 65.02. “ÎnvăŃământ” 

               - cheltuieli de personal   = 306.000 lei 
               - bunuri şi servicii          =   31.000 lei 
               - produse lactate            =    29.000 lei 

366.000 lei 

4. - cap. 67.02 “Cultură şi Sport”   20.000 lei 
5. - cap. 68.02 “AsistenŃă socială” din care: 

               - cheltuieli personal asistenŃi personali   = 45.000 lei; 
               - ajutor încălzirea populaŃiei                   =  40.000 lei; 
               - ajutor încălzire VMG                           =   16.000 lei 
               - indemnizaŃie persoane handicap          =   57.000 lei 

158.000 lei 

6 - cap. 70.02 “Servicii şi dezvoltare publică” din care: 
            - iluminat public             = 35.000 lei; 
            - buldoexcavator             =  14.000 lei; 

 49.000 lei 

7 - cap. 80.02 SVSU                     =    3.000 lei    3.000 lei 
8.  - cap . 84.02 Drumuri si poduri  = 15.000 lei  15.000 lei 
 
    Ordonator Principal de Credite 
           Dana Benone 
 
 



 
ROMANIA 
COMUNA TRAIAN 
JUDETUL TELEORMAN 
 

PRIMAR – Dana Benone 
 

PROIECTUL SECłIUNII DE FUNC łIONARE A 
BUGETULUI LOCAL  

AL COMUNEI TRAIAN PENTRU  ANUL 2012 
 
 TOTAL VENITURI = 1.021.000 lei, 

din care:           
1. Venituri proprii     285.000 lei 
2. Cote defalcate din impozitul  pe venit       94.000 lei 
3. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit       61.000 lei 
4. Sume defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor 

descentralizate 
    393.000 lei 

5. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale     119.000 lei 
6. SubvenŃii de la bugetul de stat       40.000 lei 
7. Sume defalcate din TVA ptr. finanŃarea drepturi ptr. acordarea de 

produse lactate 
      29.000 lei 

TOTAL CHELTUIELI =  1.021.000 lei,  
din care: 

1. - cap. 51.02 “AutorităŃi publice” 
                - cheltuieli de personal   = 260.000 lei 
                - bunuri şi servicii          = 139.000 lei 
 

399.000 lei 

2. - cap. 61.02 “Ordine publică şi siguranŃa naŃională”    11.000 lei 
3. - cap. 65.02. “ÎnvăŃământ” 

               - cheltuieli de personal   = 306.000 lei 
               - bunuri şi servicii          =   31.000 lei 
               - produse lactate            =    29.000 lei 

366.000 lei 

4. - cap. 67.02 “Cultură şi Sport”   20.000 lei 
5. - cap. 68.02 “AsistenŃă socială” din care: 

               - cheltuieli personal asistenŃi personali   = 45.000 lei; 
               - ajutor încălzirea populaŃiei                   =  40.000 lei; 
               - ajutor încălzire VMG                           =   16.000 lei 
               - indemnizaŃie persoane cu handicap     =   57.000 lei 

158.000 lei 

6 - cap. 70.02 “Servicii şi dezvoltare publică” din care: 
            - iluminat public             = 35.000 lei; 
            - buldoexcavator             =  14.000 lei; 

 49.000 lei 

7 - cap. 80.02 SVSU                     =    3.000 lei    3.000 lei 
8.  - cap . 84.02 Drumuri si poduri  = 15.000 lei  15.000 lei 
    Ordonator Principal de Credite 
           Dana Benone 



 
ROMANIA 
COMUNA TRAIAN 
JUDETUL TELEORMAN 
 

PRIMAR – Dana Benone 
 
 
 

PROIECTUL SECłIUNII DE DEZVOLTARE  A 
BUGETULUI LOCAL  

AL COMUNEI TRAIAN PENTRU  ANUL 2012 
 
 
 
 TOTAL VENITURI = 140.000 lei, 
 

TOTAL CHELTUIELI =  140.000 lei,  
din care: 
 

1. - cap. 51.02 “AutorităŃi publice” 
                 - investitii primarie       = 140.000lei 

140.000 lei 

 
 
 
    Ordonator Principal de Credite 
           Dana Benone 
 
 


