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Nr. 43/21.04.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

instrument de prezentare şi motivare 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului 

Isaccea pe anul 2021 

 

În temeiul prevederilor: 

 Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

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

 O.G. nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 

 OMFP nr. 2975/2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind mecanismul de acordare 

şi derulare a a împrumuturilor acordate în condiţiile art. 1din OG nr. 8/2018; 

 HCL nr. 163/31.10.2018 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.700.000 

lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare; 

 HCL nr. 76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 

2.971.200 lei;  

 HCL nr. 120/11.12.2020 privind aprobarea contractării unei finanţări nerambursabile interne în 

valoare de 5.040.000 lei, 

Având în vedere:  

 Hotărârea nr. 5610/07.12.2018 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale; 

 Convenţia de împrumut nr. 12351/12.12.2018 (UAT Oraş Isaccea) şi nr. 594219/17.12.2018 

(Ministerul Finanţelor Publice); 

 Hotărârea nr. 5771/18.06.2019 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale; 

 Contractul de credit  pentru investiţii nr. 201907020077/02.07.2019 (BCR) şi nr. 

7440/02.07.2019 (UAT Oraş Isaccea); 

 Hotărârea nr. 6384/27.01.2021 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale; 

 Contractul de credit pentru investiţii nr. 2021020871/08.02.2021 (BCR) şi nr. 1540/05.03.2021 

(UAT Oraş Isaccea); 

 

Bugetul Creditelor Interne al oraşului Isaccea pe anul 2021, potrivit anexei parte 

integrantă din prezentul Proiect de hotărâre, este în valoare de 8248.13 mii lei atât la partea 

de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. 

 

VENITURILE bugetului creditelor interne al Orașului Isaccea pe anul 2021 în valoare de 

8148.13 mii lei se detaliază după cum urmează: 
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- 1069.20 mii lei – disponibil din împrumutul contractat de la Ministerul Finanţelor Publice 

potrivit Convenţiei de împrumut nr. 12351/12.12.2018 (UAT Oraş Isaccea) şi nr. 

594219/17.12.2018 (MFP) în valoare iniţială de 1140.00 mii lei; 

- 2138.93 mii lei – disponibil din împrumutul contractat de la BCR potrivit Contractului de 

credit  pentru investiţii nr. 201907020077/02.07.2019 (BCR) şi nr. 7440/02.07.2019 (UAT 

Oraş Isaccea) în valoare iniţială de 2971.20 mii lei; 

- 5.040 mii lei – valoarea împrumutului contractat de la BCR potrivit Contractului de credit  

pentru investiţii 201907020077/02.07.2019 (BCR) şi nr. 7440/02.07.2019 (UAT Oraş 

Isaccea). 

 

CHELTUIELILE bugetului creditelor interne al Orașului Isaccea pe anul 2021 în valoare 

de 8148.13 mii lei se grupează pe fiecare capitol bugetar după cum urmează: 

- ORDINE PUBLICĂ – 61.07 - credite bugetare în sumă de 490.30 mii lei; 

- CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE – 67.07 – credite bugetare în sumă de 907.87 mii lei 

- ASISTENŢĂ SOCIALĂ – 68.07 – credite bugetare în sumă de 222,90 mii lei; 

- LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ – 70.07 – credite bugetare în sumă 

de 3176.22 mii lei; 

- TRANSPORTURI – 84.07 - credite bugetare în sumă de 3450.84 mii lei; 

 

Urmare celor prezentate, în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin. (4), lit. a), art.136 

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

prezentul proiect de hotărâre spre dezbatere în cadrul Consiliului Local al oraşului Isaccea în 

vederea analizării şi aprobării lui.  

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

         Ing. Moraru Anastase 


