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PRIMĂRIA COMUNEI ,
IN ATENŢIA D-LUI PRIMAR (.ERESEDINTD )

Va facem cunoscut ca in conformitate cu Ordinul comun ai
Ministerului Administraţiei si Internelor si Ministerului Finanţelor
Publice nr. 35 / 825 / 04-12 februarie 2011 publicat in Monitorul
Oficial al României nr. 128 / 21.02. 2011 , plafonul maxim de
cheltuieli de personal aferent bugetului general al localităţii dv. pe
anul 2011 este de /JfJ, mii lei.

Cu deosebita) consideraţie,
^^IREOTQR E X E C y j
EucteoV CbsteL^cafinoiu

>i!

http://www.anaf.ro/public/wps/portal/Dolj

PRIMĂRIA

Anexa
la adresa D.G.F.P.
nr.

-£<J)S

/

2011

REPARTIZAREA
imelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata
si'a cotelor din impozitul pe venit pe an si trimestre

Nr
Crt
•

:

Cap.din clasif Program
bugetara
2011

Indicatori
Sume defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate, TOTAL din care pentru
• finanţarea cheltuielilor cu salariile,
sporurile, indemnizaţiile si alte
drepturi salariale in bani, stabilite
prin lege,precum si contribuţiile
aferente acestora din unitatiile de
invatamant preuniversitar de stat.
• finanţarea drepturilor asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap
grav sau indemnizaţiilor lunare
* alte cheltuieli prevăzute de lege*
Sume defalcate din TVA pentru
echilibrare total din care:
• pentru cofinantare
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2 , Cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrare, total din care;
* pentru cofinantare

04,02,04

- Sume defalcate din TVA pt.drumuh

11,02,05

5 Cote defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrare (44%)

04,02,01

61,

' materiale de natura obiectelor de inventar ale instituţiilor sau ale unit. de invatam. preun. de stat
• ajutor pentru incalzirea locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social,
• serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor,
• cheltuielile creselor.
Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (44%) propuse, reprezintă nivel minimal.
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