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REFERAT  DE  APROBARE 

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

 al Orasului SULINA pe anul 2021 

 

 

 

           Bugetul de stat pe anul 2021 a fost aprobat prin Legea  nr.  15/2021 din 08 martie 2021 a 

bugetului de stat pe anul 2021, publicata in M.O. nr. 236 din 09 martie 2021, fiind impus intocmirea si 

respectarea calendarului de aprobare a bugetului local. 

In conformitate cu art.39 alin.(6) din legea nr.273/2006 a finantelor publice locale ,cu 

modificarile si completarile ulterioare ,proiectul de buget local se aproba de autoritatile 

deliberative in termen de maxim 45 de zile de la data publicarii Legii bugetului de stat in 

Monitorul Oficial. 

Bugetul orasului Sulina pentru anul 2021 a fost fundamentat, elaborat si intocmit in 

conformitate cu prevederile legale, a adreselor A.J.F.P.Tulcea  potrivit Deciziilor emise si 

comunicate, a rapoartelor referatelor  intocmite de catre compartimentelor de resort. 

La fundamentarea bugetului pe anul 2021 s-au avut in vedere veniturile proprii, sumele 

repartizate orasului Sulina prin Deciziile sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice 

Tulcea, de sumele repartizate prin legea anuala a bugetului de stat pe anul 2021.  

La fundamentarea veniturilor proprii s-a ţinut cont de execuţia acestora din anul 

precedent,la care s-a aplicat indicele de inflatie 3,8%, indice cu care s-au majorat si aprobat  

impozitele si taxele pentru anul 2021, de contractele de concesiune încheiate, de posibilităţile de 

încasare a taxelor conform legii, ca venituri ale orasului. 

             Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat in stricta corelare cu posibilitatile reale 

de incasare a veniturilor bugetului local, estimate a se realiza. 

 Cheltuielile bugetului local sunt fundamentate, dimensionate si repartizate pe destinatii, 

respectiv pe actiuni,activitati,programe,proiecte,obiective si se efectueaza in concordanta cu 

atributiile care-i revin autoritatii administratiei publice locale ,cu prioritatile stabilite de aceasta 

,in vederea functionarii si in interesul colectivitatii locale. 

 

Conform prevederilor O.UG   nr. 63 / 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

autoritatile locale au obligatia sa aprobe bugetele locale, cu doua sectiuni, respectiv sectiune de 

functionare (cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii. dobânzi,fond de rezerva, 

subvenţii, transferuri curente, asistenţă socială, rambursări de credite) si sectiune de dezvoltare 

(cheltuieli de capital, transferuri pentru cheltuieli de capital), cu venituri si cheltuieli definite 

pentru fiecare sectiune in parte. 

In cazul in care veniturile sectiunii de dezvoltare sunt mai mici decat cheltuielile aceleiasi 

sectiuni,echilibrul bugetar se asigura din varsaminte din sectiunea de functionare catre 

sectiunea de dezvoltare,la care se adauga excedentul anilor precedenti. 

Avand in vedere aceste prevederi,veniturile in bugetul propriu sunt prevazute la suma de 

15.361,00 mii lei si cheltuielile in bugetul  propriu  sunt prevazute in  suma de 20.146,03 mii lei, 

diferenta intre venituri si cheltuieli in suma de  4.785,03 mii lei, va fi acoperita din excedentul 

bugetului local. 

  

  

 



La fundamentarea repartizării pe capitole şi categorii de cheltuieli s-a ţinut cont de 

următoarele: 

- asigurarea cheltuielilor de personal, pe anul 2021,  atat pentru aparatul propriu  cat şi pentru 

instituţiile subordonate, conform prevederilor legale; 

 - asigurarea cheltuielilor materiale, respectiv bunuri şi servicii, în limita strictului necesar 

pentru combustibil, energie electrică, energie termică, telefon, poştă, utilităţi, piese de schimb 

,obiecte de inventar,reparatii curente şi altele, pentru toate instituţiile care sunt în competenţa 

de finanţare a orasului Sulina; 

 - la cheltuieli de capital s-a ţinut cont de asigurarea fondurilor pentru continuarea 

investiţiilor in curs de executie, investitiile care erau in anii precedenti, investitiile aprobate in 

anul 2021 prin hotararile consiliului local şi de dotări de strictă necesitate; 

 - asigurarea unor cheltuieli privind acţiunile sociale sau culturale 

 

             Sinteza privind veniturile şi cheltuielile la bugetul propriu al orasului  pe anul 2021 este 

conform anexei nr. 1 ,1a si 1b la proiectul de hotărâre. 

  Lista sinteză a cheltuielilor de capital  se prezintă în anexele  nr. 2a si 2 b. 

             Lista proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile post-aderare pe anul 2021 

se prezinta in anexa nr. 3. 

Situaţia cheltuielilor privind cotizaţiile la organisme interne, a cofinanţării proiectelor prin 

bugetul propriu ce se finanţează în anul 2021, sunt conform anexei nr.4 la proiectul de hotărâre. 

Programul activităţilor social- culturale care se finanţează din bugetul propriu al orasului  

se prezintă în anexa nr. 5. 

Lista lucrarilor de reparatii finantate din buget pe anul 2021 se prezinta in anexa nr. 6 

  

 

            Prin urmare ,in conformitate cu prevederile art. 139 alin.(1) si (3) litera (a) si ale art.196 

,alin.(1) lit.(a), art. 198,   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun spre 

aprobare „Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli  al 

orasului Sulina, pe anul 2021”. 

 

 

  

 

 

PRIMAR, 

DAN  NICOLCENCO 

 

 

            

 

 

                 

            


