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RAPORT 

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor autofinantate, 

pe anul 2021 

 
      Având în vedere prevederile Legii nr.  15/2020 din 08 martie 2021 a bugetului de stat pe anul 

2021, publicata in M.O. nr. 236 din 09 martie 2021, este necesară aprobarea şi transmiterea 

bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local Sulina, cu 

respectarea normelor în vigoare şi a clasificaţiei indicatorilor. 
       In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, bugetele 

institutiilor publice din subordinea Consiliului Local se aproba de catre Consiliul Local. 

 Va supunem spre analiza si aprobare bugetele urmatoarelor activitati autofinantate : 

 La INVATAMANT -activitate  finantata integral din venituri proprii, se propune un buget 

de 9,00 mii lei, din care 9,00 mii lei la  cheltuieli cu  bunuri şi servicii reprezentând necesarul pentru 

acoperirea cheltuielilor  curente, materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional în vederea 

desfăşurării corespunzătoare a activităţii . 

  

Bugetul de venituri şi cheltuieli al acestei activitati pe anul 2021 se prezintă în anexa nr. 1. 

 

 La  activitatea autofinantata PIATA, se propune un buget de 39,40 mii lei, din care 27,60 

mii lei la cheltuieli de personal şi 11,80 mii lei la bunuri şi servicii reprezentând necesarul pentru 

acoperirea cheltuielilor cu utilităţile ( iluminat,salubritate), materiale şi prestări servicii cu caracter 

funcţional,reparatii curente,obiecte de inventar,protectia muncii în vederea desfăşurării corespunzătoare 

a activităţii . Veniturile au fost prevazute la nivelul realizarilor la 31.12.2020 la care s-a aplicat indicele de 

inflatie, tinand cont de gradul de realizare a veniturilor in anul 2020, a deficitului inregistrat si acoperit din 

excedentul anilor  precedenti si pe baza acestora si cheltuielile sectiunii de functionare pe anul 2021  

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al acestei activitati pe anul 2021 se prezintă în anexa nr. 2. 

 

In cazul inregistrarii unor goluri de casa provenite din decalaje,  intre veniturile si cheltuielile 

anului curent ale sectiunii de functionare, precum si pentru acoperirea definitiva a eventualului deficit 

bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar 2021 pentru sectiunea de functionare, se poate utiliza 

temporar disponibilul din excedentul anilor precedenti. 

 

Excedentul anilor precedenti la activitatea autofinantata “PIATA”,la 31.12.2020 este in suma de 

55.475,35 lei,  respectiv  55,47 mii lei. 

        

        Faţă de cele prezentate, propunem analiza şi aprobarea  Raportului şi a Proiectului de 

hotărâre cu anexele corespunzătoare privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activitatilor 

autofinantate din subordinea Consiliului Local Sulina  pe anul 2021. 
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