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Nr. 41/21.04.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

instrument de prezentare şi motivare 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al orasului 

Isaccea pe anul 2021 

 

Având în vedere prevederile:  

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 

- Art. 104 şi art. 105 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- HCL nr. 2/19.01.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului 

Isaccea rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020; 

- HCL nr. 3/19.01.2021 privind aprobarea preluării excedentului rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2020 din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii, ca venit la bugetul local al oraşului Isaccea,  

Ţinând cont de: 

- Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea nr. TLG_STZ 401/15.03.2021 

prin care s-a comunicat repartizarea sumelor din taxa pe valoare adaugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate pentru anul 2021 şi estimări pentru anii 2021-2024 (Asistenţă socială şi 

S.P.C.L.E.P.),  

- Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea nr. TLG_STZ 411/16.03.2021 

prin care s-au comunicat: repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale şi estimări pentru anii 2021-2024, alocarea directă din impozitul pe 

venit (63%) pentru anul 2021 precum şi suma alocată din cota de 14% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale şi estimări pentru anii 2021-2024, 

- Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea nr. TLG_STZ 500/01.04.2021 

prin care s-a comunicat repartizarea sumelor din taxa pe valoare adaugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate pentru anul 2021 şi estimări pentru anii 2021-2024 (Învăţământ -    

pregătirea profesională, avaluarea periodică a elevilor, bunuri şi servicii, burse şcolare),  

- Adresa Consiliului Judeţean Tulcea nr 6252/20.04.2021 privind repartizarea fondului 

constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean Tulcea pentru echilibrarea bugetelor locale, din cota de 

6% din impozitul pe venit; 

- Contul de execuţie al bugetului local al Orașului Isaccea la data de 31.12.2020; 

- Programul de activităţi al Compartimentului Biblioteca Orăşenească Isaccea pe anul 2021nr. 

4438/20.04.2021; 

- Programul de activităţi al Compartimentului Casa de Cultură Isaccea pe anul 2021 nr. 

4439/20.04.2021; 

- Programul de activităţi al Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2021 nr. 4440/19.04.2021; 

- Planul Anual de Achiziţii Publice al Oraşului Isaccea pe anul 2021; 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA 

 ORAŞUL  ISACCEA 
                       Str. 1 Decembrie, Nr .25, Tel.0240/506600, Fax 0240/506623 

                             E-mail : sprimarisaccea@gmail.com; secretariatisaccea@gmail.com www.isaccea.ro    

mailto:sprimarisaccea@gmail.com
mailto:secretariatisaccea@gmail.com


Page 2 / 3 

 

- Adresa Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea nr. 2006/20.04.2021 prin 

care înaintează Bugetul propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, 

Bugetul de venituri și cheltuieli al Orașului Isaccea pe anul 2021 este prezentat în cele 

ce urmează, atât centralizat cât și pe cele două secțiuni - de funcționare și de dezvoltare, 

detaliat pe fiecare capitol bugetar.  

 

 VENITURILE bugetului local al Orașului Isaccea pe anul 2021 sunt în valoare 

totală de 94.598,95 mii lei, aşa cum rezultă din Anexa nr. 1 prezentul Proiect de hotărâre. 

Veniturile proprii ale U.A.T Oraş Isaccea, în valoare totală de 3.462,75 mii lei, sunt 

fundamentate la nivelul încasărilor din anul 2020, în temeiul art. 14 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Suma de 35,00 mii lei reprezentând donaţii şi sponsorizări a fost încasată în a doua parte a 

lunii decembrie 2020 şi potrivit art. 5, alin. (2) din legea nr. 273/2006 privind finaţele publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea se cuprind în bugetul de 

venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor. 

 

 CHELTUIELILE bugetului local al Orașului Isaccea pe anul 2021 sunt în valoare 

totală de de 98.922,08 mii lei, așa cum rezultă din Anexa nr.1 la prezentul Proiect de hotărâre. 

 

Deficitul bugetului pentru anul 2021 va fi acoperit prin utilizarea excedentului bugetului 

local al oraşului Isaccea rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, potrivit HCL nr. 

2/19.01.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Isaccea rezultat 

la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 . 

 

În cadrul fiecărui capitol bugetar cheltuielile se grupează, conform clasificației economice, 

în următoarele categorii: 

- cheltuieli de personal – titlul 10 = 5028.00 mii lei; 

- cheltuieli cu bunurile și serviciile – titlul 20 = 5585.45 mii lei; 

- dobânzi – titlul 30 = 125.10 mii lei; 

- fonduri de rezervă – titlul 50 = 30,00 mii lei; 

- asistență socială – titlul 57 = 680.10 mii lei; 

- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-

2020 – titlul 58 = 84475.34 mii lei 

- alte cheltuieli (contrib. neîncadrare pers. cu handicap / burse școlare / sustinerea cultelor ) – 

titlul 59 = 462.80 mii lei; 

- cheltuieli de capital – titlul 71 = 2074.29 mii lei; 

- rambursări de credite – titlul 81 = 461.00 mii lei 

 

Propunerile privind  repartizarea creditelor bugetare, în valoare totală de  98.922.08 mii lei 

pe structura clasificației funcţionale, după cum urmează: 

 

1. AUTORITATI EXECUTIVE - 51.02 - totalul creditelor propuse la nivelul acestui 

capitol bugetar sunt în valoare de 3961.25 mii lei. 

 

2. ALTE SERVICII PUBLICE - 54.02 - totalul creditelor propuse la nivelul acestui capitol 

bugetar sunt în valoare de  286.90 mii lei. 

 

3. TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ - 55.02 - totalul creditelor propuse la 

nivelul acestui capitol bugetar sunt în valoare de  125.10 mii lei. 
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4. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - 61.02 - totalul creditelor 

propuse la nivelul acestui capitol bugetar sunt în valoare de  1842.36 mii lei. 

 

5. INVĂȚĂMÂNT - 65.02 - totalul creditelor propuse la nivelul acestui capitol bugetar sunt 

în valoare de  803.50 mii lei. 

 

6. SĂNĂTATE - 66.02- totalul creditelor propuse la nivelul acestui capitol bugetar sunt în 

valoare de  1291.70 mii lei. 

 

7. CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE  - 67.02- totalul creditelor propuse la nivelul 

acestui capitol bugetar sunt în valoare de  31920.88 mii lei. 

 

8. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 68.02- totalul creditelor propuse la nivelul acestui capitol 

bugetar sunt în valoare de  4827.00 mii lei. 

 

9. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 70.02 - totalul creditelor 

propuse la nivelul acestui capitol bugetar sunt în valoare de  10060.10 mii lei. 

 

10. PROTECTIA MEDIULUI  - 74.02 - totalul creditelor propuse la nivelul acestui 

capitol bugetar sunt în valoare de  759.30 mii lei. 

 

11. TRANSPORTURI (STRAZI)  - 84.02 - totalul creditelor propuse la nivelul acestui 

capitol bugetar sunt în valoare de  43043.99 mii lei. 

 

Având în vedere aspectele prezentate, în temeiul de prevederilor art. 129 alin. (1), art.136 

alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Propun Consiliului Local al Oraşului Isaccea aprobarea Proiectului de hotarâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al orașului Isaccea. 

 Fac parte integrantă din proiectul de hotărâre următoarele anexe: 

- Anexa nr. 1 – Bugetul Local Centralizat; 

- Anexa nr. 2 – Bugetul local Secțiunea de Funcționare; 

- Anexa nr. 2 – Bugetul local Secțiunea de Dezvoltare; 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

Ing. Moraru Anastase 


