
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA, ORAŞ ISACCEA 

PRIMĂRIA   ORAȘULUI ISACCEA 

              

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.19/09.02.2023 

privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea 

 pe anul 2023 

 

Dl .Anastase MORARU, primarul orașului Isaccea ,  

 

Având în vedere: 

-referatul de aprobare, ca instrument de motivare si prezentare al inițiatorului, Primar – Moraru Anastase, 

inregistrat sub nr.1852/ 09.02.2023 privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, judeţul 

Tulcea  pe anul 2023 

-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); 

În temeiul prevederilor: 

-art.155 alin.(1) lit.c) si alin.(4)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările 

ulterioare,  

-art. 19 alin.(1) lit.a) si art. 19 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

ulterioare; 

-Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; 

-O.G. nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare; 

-O.M.F.P. 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, cu modificările ulterioare; 

-H.C.L. 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; 

-H.C.L. nr. 76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei; 

-H.C.L. nr. 120/11.12.2020 privind aprobarea contractării unei finanţări nerambursabile interne în valoare de 

5.040.000 lei, 

In temeiul art.129 alin.(1) si alin.(4)  lit.(a), art.136 alin.(1) , art. 139 și art.196, alin.(1) lit.a), din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările ulterioare,  

 

PROPUNE : 

 

Art.1. – Se aprobă bugetul creditelor interne al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023, in 

valoare totată  de 6.343,50 mii  lei  după cum urmează; 

VENITURI – Secţiunea de dezvoltare: 

    

1. OPERAŢIUNI FINANCIARE – 41.07 prevederi bugetare în sumă de 6.343,50 mii lei 

reprezentând: 

- 307,17 mii lei - suma aferentă împrumutului contractat de U.A.T. Oraşul Isaccea conform 

prevederilor OG nr. 8/2018, a Convenţiei de împrumut nr. 12351/12.12.2018 şi nr. 

594219/17.12.2018 – în valoare iniţială de 1.140,00 mii lei; 

file:///C:/Users/user/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp69082/00169290.htm


- 998,23 mii lei -  suma aferentă împrumutului contractat 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 2.971,20 mii lei; 

- 5.038,10 mii lei  - suma aferentă împrumutului contractat potrivit Contractului de credit pentru 

investiţii nr. 2021020871/08.02.2021 (BCR) şi nr. 1540/05.03.2021 (UAT Oraş Isaccea) în 

valoare iniţială de 5040.00 mii lei. 

 

CHELTUIELI - Secţiunea de dezvoltare: 

 

1. ORDINE PUBLICĂ – 61.07 - credite bugetare în sumă de 61,63 mii lei reprezentând 

cofinanţare în proiectul „Sistemul integrat de pregătire a urgenţei din Delta Dunării”, potrivit Contractului de 

finanţare nr. 2211/20.02.2020. 

 

2. CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE – 67.07 – credite bugetare în sumă de 344,20 mii lei 

din suma aferentă împrumutului contractat de U.A.T. Oraşul Isaccea pentru finanţarea următoarelor obiective 

de investiţii: 

- 117.79 mii lei - cofinanţare în proiectul “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice ciclul 

primar şi gimnazial din cadrul Liceului "Constantin Bratescu" oraş Isaccea, judeţul Tulcea”, 

potrivit Contractului de finanţare nr. 4076/26.03.2019 pentru Programul Opraţional Regional 

2014-2020; 

- 150,38 mii lei - cofinanţare în proiectul “Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii 

învăţământului general obligatoriu şi îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane (URBAN1)” 

potrivit Contractului de finanţare nr. 4558/28.04.2020 pentru Programul Opraţional Regional 

2014-2020; 

- 75,80 mii lei - cofinanţare în proiectul “Proiect integrat în oraşul Isaccea "Îmbunătăţirea 

serviciilor educaţionale, sociale şi a spaţiilor publice urbane" (URBAN 2) potrivit Contractului 

de finanţare nr. 13700/06.12.2019 pentru Programul Opraţional Regional 2014-2020. 

- 0,23 mii lei – cofinanţare în proiectul “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice: Sala 

de sport Progersul şi Biblioteca Orăşenească Elena Lelia Avrigeanu, Oraş Isaccea, judeţul 

Tulcea”, suma rămasă neutilizată după închiderea proiectului. 

2. ASISTENŢĂ SOCIALĂ – 68.07 – credite bugetare în sumă de 2,56 mii lei reprezentând 

valoare neeligibilă potrivit contractului de finanţare nr. C19200725203923801082 din 11.09.2018 încheiat cu 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – România în proiectul „Amenajarea complexului de servicii 

Revărsarea”,  

 

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

de 2.590,71 mii lei  din suma aferentă împrumutului contractat de U.A.T. Oraşul Isaccea pentru finanţarea 

următoarelor obiective de investiţii: 

- 304,61 mii lei - valoarea neeligibilă potrivit contractului de finanţare nr. 

C0430A0I0011723800002 din 17.01.2018 încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 

Rurale – România în proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de acces la exploataţiile agricole 

din zona SAON”; 

- 2.286,10 mii lei - cofinanţare în proiectul “Îmbunătăţirea izolaţiei termice şi hidroizolarea 

anvelopei Blocului de locuinţe nr. 32 şi Blocului de locuinţe nr. 60 din oraşul Isaccea, jud. 

Tulcea” potrivit Contractului de finanţare nr. 9194/31.08.2020 pentru Programul Opraţional 

Regional 2014-2020; 

 

4. TRANSPORTURI – 84.07 - credite bugetare în sumă de 3.344,40 mii lei din suma aferentă 

 împrumutului contractat de U.A.T. Oraşul Isaccea pentru finanţarea următoarelor obiective  de      

investiţii: 



- 300,73 mii lei – cofinanţare în proiectul „Revitalizarea urbană a zonei Ceair din oraşul Isaccea 

(URBAN 3)”potrivit Contractului de finanţare nr. 14103/16.12.2019 pentru Programul 

Opraţional Regional 2014-2020; 

- 3.043.67 mii lei – cofinanţare în proiectul “Serviciu integrat de transport public urban in 

contextul dezvoltării durabile a oraşului Isaccea” potrivit Contractului de finanţare nr. 

3865/01.04.2020 pentru Programul Opraţional Regional 2014-2020. 

 

conform anexei  parte integrantă din prezenta.           

 

Art.2 -Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea prezentei in conformitate cu prevederile art.136 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările ulterioare, Serviciului economic din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Isacccea, si Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului local al orasului Isaccea, nr.1, nr.2 si nr.3, si  va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 

instituției și  publicare pe site-ul propriu-Primăriei Orașului Isaccea, www.isaccea.ro–Monitorul Oficial, prin 

grija persoanei responsabile. 

 

 

Nr.voturi necesare(majoritate 

absoluta) 

8 

 

 

INIȚIATOR,                        AVIZAT DE LEGALITATE,      

                         PRIMAR,            SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI, 

                Anastase  MORARU                                 Elena BURADA 

http://www.isaccea.ro/


SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
mii lei

Denumire indicatori Cod indicator Buget initial

TOTAL VENITURI 00.01.07 6,343.50
VENITURI PROPRII 49.90.07 6,343.50
Alte sume in curs de clarificare 41.07 6,343.50
Sume aferente creditelor interne 41.07.02 6,343.50
Sume aferente creditelor interne 41.07.02.01 6,036.33
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform 
OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate 
în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ 
teritoriale

41.07.02.12 307.17

TOTAL CHELTUIELI 49.07 6,343.50
Ordine publică 61.07 61.63
CHELTUIELI DE CAPITAL     70 61.63
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE     71 61.63
Protectie civilă şi protecţie împotriva incndiilor 61.05.00 61.63
Cultura, recreere si religie 67.07 344.20
CHELTUIELI DE CAPITAL     70 344.20
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE     71 344.20
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 67.07.50 344.20
Asigurari si asistenta sociala 68.07 2.56
CHELTUIELI DE CAPITAL     70 2.56
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE     71 2.56
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei 
sociale 68.07.50 2.56

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.07 2,590.71
CHELTUIELI DE CAPITAL     70 2,590.71
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE     71 2,590.71
Reabilitare termică 70.07.03 2,286.10
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 
dezvoltarii comunale 70.07.50 304.61

Transporturi 84.07 3,344.40
CHELTUIELI DE CAPITAL     70 3,344.40
TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE     71 3,344.40
Străzi 84.03.03 3,344.40

INIŢIATOR,

PRIMAR,

Ing. Anastase MORARU

Anexa la Proiectul de hotarare nr. 19/09.02.2023

Bugetului Creditelor Interne al Oraşului Isaccea 
 pe anul 2023

Întocmit,

Şef Serviciu Economic

Floricica MÂNDRU
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