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Nr. 1857/09.02.2023 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Isaccea pe anul 2023 

 

Având în vedere prevederile:  

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

completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

- HCL nr. 5/16.01.2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului 

Isaccea rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022; 

- HCL nr. 6/16.01.2023 privind aprobarea preluării excedentului rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2022 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 

2823/28.12.2022 prin care s-a comunicat repartizarea sumelor din taxa pe valoare adaugată 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026 

(Asistenţă socială şi Burse şcolare.);  

- Adresa Administraţiei Judeţene a Finnţelor Publice Tulcea nr. TLG_STZ 

2806/27.12.2022 prin care s-au comunicat: repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026, 

alocarea directă din impozitul pe venit (63%) pentru anul 2023 precum şi suma alocată din cota 

de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2023 şi estimări 

pentru anii 2024-2026; 

- Adresa Administraţiei Judeţene a Finnţelor Publice Tulcea nr. TLG_STZ 

2800/23.12.2022 prin care s-a comunicat repartizarea prin Anexa nr. 7/03 la Legea nr. 368/2022 

a bugetului de stat pe anul 2023 a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru finanţarea unor proiecte de investiţii (Loc de joacă – 

Revărsarea); 

- Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea nr. TLG_STZ 

131/25.01.2023 prin care s-a comunicat repartizarea sumelor din taxa pe valoare adaugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026 

(Învăţământ - pregătirea profesională, avaluarea periodică a elevilor, bunuri şi servicii);  

- Adresa Consiliului Judeţean Tulcea nr 1079/19.01.2023 privind repartizarea fondului 

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

de 6% din impozitul pe venit pentru anul 2022 şi estimări pentru anii 2024-2026; 

- Contul de execuţie al bugetului local al Orașului Isaccea la data de 31.12.2022; 
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- Contractul de finanţare nr. 722/31.05.2022 în cadrul Programul Operaţional Capacitate 

Administrativă pentru implementarea proiectului cu denumirea „Planificarea strategică şi 

digitalizarea serviciilor publice la nivelul oraşului Isaccea”; 

- Contractul de finanţare nr. 2211/20.02.2020 în cadrul Instrumentului European de 

vecinătate (ENI) pentru realizarea obiectivului de investiţii „Sistemul integrat de pregătire a 

urgenţei din Delta Dunării ; 

- Contractul de finanţare nr. 105489/14.09.2022 în cadrul PNRR pentru realizarea 

obietivului de investiţii „Construire creşă mică, str. Câmpia Libertăţii, nr. 42, oraşul Isaccea, 

judeţul Tulcea”; 

- Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 676/05.11.2021, înregistrat sub nr. 

12709/09.11.2021, încheiat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în Programul 

Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 pentru implementarea proiectului “Dotarea 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecţie medicală de tip 

măşti de protecţie medicală, dezinfectanţi, precum şi alte echipamente de acest tip, necesare 

pentru a preveni răspândirea  coronavirusului SARS-Cov-2 în Oraşul Isaccea, judeţul 

Tulcea” ; 

- Contractul de finanţare nr. 3796 /19.02.2019 pentru Programul Opraţional Regional 

2014-2020 în valoare totală de 3.693.367 lei, pentru realizarea obiectivului de investiţii 

”Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice Liceul „Constantin Brătescu” oraş 

Isaccea, jud. Tulcea”; 

- Contractul de finanţare nr. 2583/22.03.2018 şi nr. 3697/04.0.42018 pentru Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală în sumă de 1.004.752,46 lei pentru realizarea obiectivului de 

investiţii „Reabilitare şi dotare corp anexa (Atelier şcoală), Liceul Teoretic Constantin 

Brătescu oraş Isaccea, jud. Tulcea”;  

- Contractul de finanţare nr. 4076/26.03.2019 pentru Programul Opraţional Regional 2014-

2020 în valoare totală de 10.251.164 lei, pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Creşterea 

eficienţei energetice a clădirilor publice ciclul primar şi gimnazial din cadrul Liceului 

„Constantin Brătescu” oraş Isaccea, jud. Tulcea”;  

- Contractul de finanţare nr. 4558/28.04.2020 pentru Programul Opraţional Regional 2014-

2020 în valoare totală de 20.004.701,15 lei, pentru realizarea obiectivului de investiţii 

Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii învăţământului general obligatoriu şi 

îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane (URBAN 1); 

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

2014-2020 în valoare totală de 19.045.825,58 lei, pentru realizarea obiectivului de investiţii 

Proiect integrat în oraşul Isaccea "Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale sociale şi a spaţiilor 

publice urbane" (URBAN 2); 

- HCL 99/01.10.2020 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții 

“Restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric Cetatea Noviodunum”; 

- Contractul de finanţare nr. 8600/11.09.2019 pentru Acordarea ajutorului financiar 

nerambursabil in condiţiile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală încheiat între Agenţia 

pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Oraşul Isaccea, în valoare totală de 837.272 lei, în 

proiectul „Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea”; 

- Contractul de finanţare nr. 4927/11.05.2020 în Programul Operaţional Capital Uman în 

valoare totală de 2.857.301,61 lei pentru implementarea proicetului „Bunicii comunitatii: au 

nevoie de noi, avem nevoie de ei!”: 

- Contractul de finanţare nr. 1722/12.02.2021 în Programul Operaţional Capital Uman în 

valoare totală de 2.857.301,61 lei pentru implementarea proicetului „Acţiuni sociale şi măsuri 

https://www.isaccea.ro/images/2020/hcl2020/hcl99.pdf
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integrate prin mecanismul DLRC în comunităţile marginalizate din  Oraşul 

Isaccea/Revărsarea, judeţul Tulcea!; 

- HCL nr. 138/19.12.2022 pentru aprobarea oiectivului de investiţii „Centru comunitar 

integrat în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea” modificat prin HCL nr. 1/06.01.2022; 

- Contractul de finanţare nr. 9194/31.08.2020 pentru Programul Opraţional Regional 2014-

2020 pentru realizarea obiectivului de investiţii “Îmbunătăţirea izolaţiei termice şi 

hidroizolarea anvelopei Blocului de locuinţe nr. 32 şi Blocului de locuinţe nr. 60 din oraşul 

Isaccea, jud. Tulcea”; 

- Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 6993/13.07.2021, înregistrat sub nr. 

8000/20.07.2021, încheiat cu MDLPA în Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 

pentru implementarea proiectului “Eficientizarea, modernizarea, şi extinderea sistemului de 

iluminat public stradal în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea”; 

- HCL nr. 38/30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei 

energetice a blocului 20, str. Theodor Neculuţă, nr. 5, oraşul Isaccea, judeţul Tulcea”; 

- HCL nr. 39/30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică 

moderată a blocului 60, str. 1 Decembrie, nr. 95. oraşul Isaccea, judeţul Tulcea”; 

- Contractul de finanţare nr. 529/18.01.2018 pentru Acordarea ajutorului financiar 

nerambursabil in condiţiile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală încheiat între Agenţia 

pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Oraşul Isaccea, în valoare totală de 4.648.983 lei, în 

proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de acces la exploataţiile agricole din zona SAON”; 

- HCL nr. 119/31.12.2022 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de 

investiţii „Amenajare cimitir nou în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea”; 

- HCL 99/13.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de 

fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Înființare/extindere rețea inteligentă de distribuție a 

gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență în operare 

în orașul Isaccea județul Tulcea”; 

- HCL 140/27.12.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare menajeră în orașul 

Isaccea, județul Tulcea”; 

- HCL 101 privind participarea Orașului ISACCEA la “Programul privind creşterea 

eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea DALI 

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea energetică a 

unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea: DISPENSAR UMAN ISACCEA”; 

- HCL 102 privind participarea Orașului ISACCEA la “Programul privind creşterea 

eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea DALI 

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea energetică a 

unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea: ȘCOALA REVĂRSAREA”; 

- HCL 103 privind participarea Orașului ISACCEA la “Programul privind creşterea 

eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea DALI  

și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului ,,Reabilitarea energetică a unor clădiri 

publice aflate în administrarea UAT Isaccea:PUNCT SANITAR REVĂRSAREA”; 

- HCL nr. 122/29.11.2022 privind aprobrea proiectului „Producerea de energie din 

resurse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul UAT Isaccea”; 

- Contractul de finanţare nr. 1683/11.10.2017 si nr. 9509/17.10.2017 pentru Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală privind alocarea unei finanţări din bugetul MDRAPFE în sumă 

totală de 12.650.537 lei pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare drumuri 

publice in UAT Isaccea, judetul Tulcea – etapa a II-a”; 

https://isaccea.ro/images/2021/HCL2021/hcl99.pdf
https://isaccea.ro/images/2021/HCL2021/hcl99.pdf
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https://isaccea.ro/images/2022/hcl2022/HCL_140_2_compressed.pdf
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- Contractul de finanţare nr. 3865/01.04.2020 pentru Programul Opraţional Regional 2014-

2020 în valoare totală de 22.871.764,29 lei, pentru realizarea obiectivului de investiţii “Serviciu 

integrat de transport public urban in contextul dezvoltării durabile a oraşului Isaccea”; 

- Contractul de finanţare nr. 14103/16.12.2019 pentru Programul Opraţional Regional 

2014-2020 în valoare totală de 19.337.568,13 lei, pentru realizarea obiectivului de investiţii 

„Revitalizarea urbana a zonei Ceair din oraşul Isaccea” (URBAN 3); 

- Contractului de finanţare nr. 4007/07.04.2021 în cadrul Instrumentului European de 

vecinătate (ENI) în valoare totală de 2.428.041,54 EURO pentru implementarea proiectului 

“CBConnect Trans - Devoltarea unei conexiuni intermodale transfrontaliere intre Isaccea - 

Orlovka  - Tulcea  - Izmail”; 

- HCL  110/05.01.2021 privind aprobarea cererii de Finanțare si a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri publice in UAT Isaccea – etapa 

III",prin Programul National de investiții ,,AnghelSaligny" aprobat prin O.U.G.nr.95/2021 

modificată prin HCL nr. 16/10.02.2022; 

- Contractul de fnanţare nr. 142510/15.12.2022 în cadrul Planului Nţional de Redresare şi 

rezilienţă – Componenta 10 – Fondul local în valoare totală de 3.866.288,58 lei pentru 

implementarea proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- Pista pentru 

biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local”; 

- HCL nr. 92/31.08.2022 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu 

Compania naţională de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR – în vederea 

implementării în comun a proiectului „Drum de acces punct vama Isaccea”; 

- Contractul de finanţare nr. 10589/17.11.2022 şi nr. 13942/17.11.2022 încheiat cu OCPI 

Tulcea pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastruşi carte funciară a lucrărilor 

de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale din cadrul UAT oraş Isaccea; 

- Programul de activităţi al Compartimentului Biblioteca Orăşenească Isaccea pe anul 2023 

nr. 1693/07.02.2022; 

- Programul de activităţi al Compartimentului Casa de Cultură Isaccea pe anul 2023 nr. 

1784/08.02.2023; 

- Programul de activităţi al Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2023 nr. 

1657/07.02.2023; 

- Planul Anual de Achiziţii Publice al Oraşului Isaccea pe anul 2023 întocmit pe baza 

referatelor de necesitate ale compartimentelor din cadrul aparatului de specilitate al primarului; 

- Referatul nr. 1638/06.02.2023 întocmit de Compartimentul Resurse Umane privind 

fundamentarea cheltuielilor de personal la nivelul Primăriei oraşului Isaccea; 

- Adresa Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea nr. 733/06.02.2023 prin care 

înaintează Bugetul propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, 

  

Bugetul de venituri și cheltuieli al Orașului Isaccea pe anul 2023 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 2023 sunt în valoare 

totală de 81.959,04 mii lei, aşa cum rezultă din Anexa nr. 1 la prezentul raport. 

 

Veniturile proprii ale U.A.T Oraş Isaccea constând în impozite, taxe, contribuţii, 

vărsăminte şi alte venituri exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit, în valoare totală de 

5.743 mii lei, sunt fundamentate la nivelul încasărilor realizate în anul 2022, în temeiul art. 14 

https://isaccea.ro/images/2021/HCL2021/hcl110.pdf
https://isaccea.ro/images/2021/HCL2021/hcl110.pdf
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alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Suma de 52,10 mii lei reprezentând donaţii şi sponsorizări a fost încasată în a doua parte 

a lunii decembrie 2022 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. 

 

Structura bugetului de venituri pentru anul 2023 este prezentată mai jos, atât centralizat 

cât și pe cele două secţiuni – de funcţionare şi de dezvoltare, detaliat, pe fiecare sursă de venit în 

parte: 

Structura bugetului de venituri  - CENTRALIZAT 

                                                                                                                      -mii lei- 

Nr. 

crt. 
Denumire indicatori 

Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

VENITURI TOTAL 81.959,04 

1 IMPOZIT PE VENIT 3.02 10.00 

1.1 
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 

imobiliare din patrimoniul personal 
03.02.18 10.00 

2 COTE. SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT 4.02 4,435.00 

2.1 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 2,495.00 

2.2 
Sume alocate de Consiliul Judetean. pentru echilibrarea 

bugetului 
04.02.04 750.00 

2.3 
Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 

Judeţean 
04.02.05 1,190.00 

3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 7.02 1,707.00 

3.1 Impozit si taxe pe cladiri 07.02.01 636.00 

3.1.1 Impozit pe cladiri persoane fizice 07.02.01.01 113.00 

3.1.2 Impozit pe cladiri persoane juridice 07.02.01.02 523.00 

3.2 Impozit si taxe pe terenuri 07.02.02 1,062.00 

3.2.1 Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 301.00 

3.2.2 Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 245.00 

3.2.3 Impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 516.00 

3.3 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 9.00 

4 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 4,630.30 

4.1 Sume defalcate din TVA pt.cheltuielile descentralizate 11.02.02 3,113.30 

4.2 
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului 

local 
11.02.06 1,517.00 

5 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 1.00 

5.1 Impozit pe spectacole 15.02.01 1.00 

6 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.02 254.00 

6.1 Taxe asupra mijloacelor de transport 16.02.02 254.00 

6.1.1 Taxe mijloace de transport persoane fizice 16.02.02.01 198.00 

6.1.2 Taxe mijloace de transport persoane juridice 16.02.02.02 56.00 

6.2 Taxe/tarife pentru eliberarea de licente 16.02.03 0.00 

6.3 Alte taxe pentru utilizarea bunurilor 16.02.50 0.00 

7 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 75.00 
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7.1 Alte impozite si taxe 18.02.50 75.00 

8 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 3,134.00 

8.1 Redevenţe miniere 0.02.05.01 1,037.00 

82 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05.30 2,087.00 

8.3 Venituri din dividente 30.02.08 0.00 

8.4 Alte venituri din proprietate 30.02.50 0.00 

9 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII 33.02 10.00 

9.1 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 7.00 

9.2 Venituri din recuperarea cheltuielilor 33.02.28 0.00 

9.3 Alte venituri din trestări servicii şi alte activităţi 33.02.50 3.00 

10 
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 

ELIBERARI PERMISE 
34.02 0.00 

10.1 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0.00 

11 AMENZI. PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 175.00 

11.1 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 35.02.01 175.00 

11.2 Alte amenzi. penalitati si confiscari 35.02.50 0.00 

12 DIVERSE VENITURI 36.02 382.00 

12.1 Varsaminte de la institutii publice 36.02.05 30.00 

12.2 Taxe speciale 36.02.06 0.00 

12.3 Venituri din recuperare cheltuieli executare silita 36.02.14 3.00 

12.4 Taxa reabilitare termica 36.02.23 0.00 

12.5 
Sume provenite din finantarea anilor pecedenti si incasate 

in anul curent 
36.02.32 0.00 

12.6 Alte venituri 36.02.50 349.00 

13 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 52.10 

13.1 Donatii si sponsorizari 37.02.01 52.10 

13.2 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 

sectiunii de dezvoltare a bugetului local 
37.02.03 -611.00 

13.3 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 611.00 

13.4 
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii 

Europene 
37.02.05 0.00 

14 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39.02 0.00 

14.1 
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor 

publice 
39.02.01 0.00 

14.2 
Venituri din vanzrea locuintelor constituite din fondul de 

stat 
39.02.03 0.00 

14.3 
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 

privat al statului  sau UAT 
39.02.07 0.00 

15 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 4,784.70 

15.1 Subventii pentru reabilitare termica 42.02.12 0.00 

15.2 
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 

locuintei 
42.02.34 100.00 

15.3 Subventii pentru finantarea sanatatii 42.02.41 241.70 

15.4 
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor 

cheltuieli urgente si plata arieratelor 
42.02.63 0.00 

15.5 
Subventii pentru finantarea programului national de 

dezvoltare locala 
42.02.65 576.70 
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15.6 

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 

aferente perioade de programare 2014-2020 

42.02.69 0.00 

15.7 Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare 

nerambursabile 
42.02.88 

3,866.30 

16 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 43.02 160.00 

16.1 
Subventii primite de la ad-tia centrala pentru finantarea 

unor activitati (Institutul Naţional al Patrimoniului) 
43.02.20 0.00 

16.2 
Sume alocate din bugetul AFIR. pentru susţinerea 

proiectelor PNDR 2014-2020 
43.02.31 0.00 

16.3 

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea 

lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul 

Programului national de cadastru si carte funciara 

43.34.00 160.00 

1.7 
Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăţilor 

efectuate şi prefinanţări - Total, din care: 
45.02 0.00 

1.7.1 

Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea 

disparităţilor economic şi sociale în cadrul Uniunii 

Europene exstinse 

45.02.19 0.00 

1.8 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăţilor 

efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 

2014-2020-  Total, din care: 

48.02 62,153.94 

1.8.1 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 48.02.01 55,543.60 

1.8.2 Fondul Social European (FSE) 48.02.02 4,480.64 

1.8.3 Fondul Eeuropean Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 48.02.04 6.00 

1.8.5 Instrumentul European de vecinătate (ENI) 48.02.12 2,123.70 

  EXCEDENT AN 2022   24,453.94 

 

Structura bugetului de venituri  -  SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

                                                                                                                                      - mii lei- 

Nr. 

crt. 
Denumire indicatori 

Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

VENITURI TOTAL 14,746.10 

1 IMPOZIT PE VENIT 03.02 10.00 

2.1 
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 

imobiliare din patrimoniul personal 
03.02.18 10.00 

2 COTE. SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT 04.02 4,435.00 

2.1 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 2,495.00 

2.2 
Sume alocate de Consiliul Judetean. pentru echilibrarea 

bugetului 
04.02.04 750.00 

2.3 
Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului 

Judeţean 
04.02.05 1,190.00 

3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 1,707.00 

3.1 Impozit si taxe pe cladiri 07.02.01 636.00 

3.1.1 Impozit pe cladiri persoane fizice 07.02.01.01 113.00 

3.1.2 Impozit pe cladiri persoane juridice 07.02.01.02 523.00 

3.2 Impozit si taxe pe terenuri 07.02.02 1,062.00 
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3.2.1 Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 301.00 

3.2.2 Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 245.00 

3.2.3 Impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 516.00 

3.3 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 9.00 

4 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 4,630.30 

4.1 Sume defalcate din TVA pt.cheltuielile descentralizate 11.02.02 3,113.30 

4.2 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 1,517.00 

5 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 1.00 

5.1 Impozit pe spectacole 15.02.01 1.00 

6 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.02 254.00 

6.1 Taxe asupra mijloacelor de transport 16.02.02 254.00 

6.1.1 Taxe mijloace de transport persoane fizice 16.02.02.01 198.00 

6.1.2 Taxe mijloace de transport persoane juridice 16.02.02.02 56.00 

6.2 Taxe/tarife pentru eliberarea de licente 16.02.03 0.00 

6.3 Alte taxe pentru utilizarea bunurilor 16.02.50 0.00 

7 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 75.00 

7.1 Alte impozite si taxe 18.02.50 75.00 

8 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 3,124.00 

8.1 Redevenţe miniere 30.02.05.01 1,037.00 

8.2 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05.30 2,087.00 

8.3 Venituri din dividente 30.02.08 0.00 

8.4 Alte venituri din proprietate 30.02.50 0.00 

9 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII 33.02 10.00 

9.1 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 7.00 

9.2 Venituri din recuperarea cheltuielilor 33.02.28 0.00 

9.3 Alte venituri din trestări servicii şi alte activităţi 33.02.50 3.00 

10 
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 

ELIBERARI PERMISE 
34.02 0.00 

10.1 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0.00 

11 AMENZI. PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 175.00 

11.1 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 35.02.01 175.00 

11.2 Alte amenzi. penalitati si confiscari 35.02.50 0.00 

12 DIVERSE VENITURI 36.02 382.00 

12.1 Varsaminte de la institutii publice 36.02.05 30.00 

12.2 Taxe speciale 36.02.06 0.00 

12.3 Venituri din recuperare cheltuieli executare silita 36.02.14 3.00 

12.4 Taxa reabilitare termica 36.02.23 0.00 

12.5 
Sume provenite din finantarea anilor pecedenti si incasate 

in anul curent 
36.02.32 0.00 

12.6 Alte venituri 36.02.50 349.00 

13 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 -558.90 

13.1 Donatii si sponsorizari 37.02.01 52.10 

13.2 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 

sectiunii de dezvoltare a bugetului local 
37.02.03 -611.00 

14 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39.02 0.00 
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14.1 
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor 

publice 
39.02.01 0.00 

14.2 
Venituri din vanzrea locuintelor constituite din fondul de 

stat 
39.02.03 0.00 

14.3 
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 

privat al statului  sau UAT 
39.02.07 0.00 

15 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 341.70 

15.1 Subventii pentru reabilitare termica 42.02.12 0.00 

15.2 
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 

locuintei 
42.02.34 100.00 

15.3 Subventii pentru finantarea sanatatii 42.02.41 241.70 

15.4 
Subventii pentru finantarea programului national de 

dezvoltare locala 
42.02.65 0.00 

15.5 
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor 

cheltuieli urgente si plata arieratelor 
42.02.63 0.00 

16 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 43.02 160.00 

16.1 
Subventii primite de la ad-tia centrala pentru finantarea 

unor activitati (Institutul Naţional al Patrimoniului) 
43.02.20 0.00 

16.2 
Sume alocate din bugetul AFIR. pentru susţinerea 

proiectelor PNDR 2014-2020 
43.02.31 0.00 

16.3 

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea 

lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului 

national de cadastru si carte funciara 

43.34.00 160.00 

 

Structura bugetului de venituri  -  SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

-mii lei-  

Nr. 

crt. 
Denumire indicatori 

Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

VENITURI TOTAL 67,212.94 

1 DIVERSE VENITURI 36.02 5.00 

1.1 Taxa reabilitare termica 36.02.23 5.00 

1.2 Vărsăminte din amortizarea mijloeclor fixe 36.02.07 0.00 

1.3 Sume provenite din finantarea anilor pecedenti si incasate 

in anul curent 

36.02.32 0.00 

13 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 611.00 

13.2 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 611.00 

13.3 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii 

Europene 
37.02.05 0.00 

14 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39.02 0.00 

14.1 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor 

publice 

39.02.01 0.00 

14.2 Venituri din vanzrea locuintelor constituite din fondul de 

stat 

39.02.03 0.00 

14.3 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 

privat al statului  sau UAT 

39.02.07 0.00 

15 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 4,443.00 

15.1 Subventii pentru reabilitare termica 42.02.12 0.00 

15.5 
Subventii pentru finantarea programului national de 

dezvoltare locala 
42.02.65 576.70 
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15.6 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente 

perioade de programare 2014-2020 

42.02.69 

0.00 

15.7 Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare 

nerambursabile 
42.02.88 

3,866.30 

16 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 43.02 0.00 

16.2 Sume alocate din bugetul AFIR. pentru susţinerea 

proiectelor PNDR 2014-2020 

43.02.31 0.00 

1.7 
Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăţilor 

efectuate şi prefinanţări - Total, din care: 
45.02 0.00 

1.7.1 

Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea 

disparităţilor economic şi sociale în cadrul Uniunii 

Europene exstinse 

45.02.19 0.00 

1.8 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăţilor 

efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 

2014-2020-  Total, din care: 

48.02 62,153.94 

1.8.1 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 48.02.01 55,543.60 

1.8.2 Fondul Social European (FSE) 48.02.02 4,480.64 

1.8.3 Fondul Eeuropean Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 48.02.04 6.00 

1.8.4 Instrumentul European de vecinătate (ENI) 48.02.12 2,123.70 

  EXCEDENT AN 2022   24,453.94 

  

Potrivit adreselor Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea nr. TLG_STZ 

2806/27.12.2022, 2823/28.12.2022, 2800/23.12.2022, 48/11.01.2023 şi respectiv 

131/25.01.2023,  i-au fost repartizate următoarele sume: 

mii lei 

Denumire indicator Program 

2023 

Program 

2024 

Program 

2025 

Program 

2026 

Sume  defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor materiale şi pentru servicii 

precum şi cheltuielile cu întreţinerea curentă 

din învăţământ (cod 11.02.02) 

484,00 532,00 543,00 558,00 

Sume  defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din 

unităţile de învâţământ preuniversitar de stat 

de la nivelul comunelor, oraşelor şi 

municipiilor (cod 11.02.02) 

460,00 460,00 460,00 460,00 

Sume defalcate din TVA destinate 

drepturilor asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav sau 

indemnizaţiilor lunare (cod 11.02.02) 

2085,00 2085,00 2085,00 2085,00 

Sume defalcate din TVA destinate 

drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale integraţi în învăţământul de masă 

(cod 11.02.02) 

78,00 78,00 78,00 78,00 

Sume defalcate din TVA destinate plăţii 

stimulentelor educaţionale acordate copiilor 

din familii defavorizate în scopul stimulării 

participării în învăţământul preşcolar 

(tichete de grădiniţă) (cod 11.02.02) 

6,30 6,30 6,30 6,30 
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Sume defalcate din Tva pentru echilibrarea 

bugetelor locale (cod 11.02.06) 
912,00 1014,00 857,00 743,00 

Sume defalcate din Tva pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru finanţarea unor 

proiecte de investiţii (Loc de joacă – 

Revărsarea) (cod 11.02.06) 

605,00 0 0 0 

Cote defalcate din impozitul pe venit - 

alocare directă 63% (cod 04.02.01) 
2945,00 0 0 0 

Cote din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale (cod 04.02.04) 
750,00 498,00 530,00 572,00 

TOTAL SUME 8325,30 4673,30 4559,30 4502,30 

 

Prin Adresa Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1079/19.01.2023, bugetului local al Orașului 

Isaccea i-au fost repartizate următoarele sume: 

                                                                                    -mii lei- 

Denumire indicator Program 

2023 

Estimari 

2024 

Estimari 

2025 

Estimari 

2026 

Sume pentru echilibrarea bugetelor locale 

din fondul constituit la dispoziţia Consiliului 

Judeţean din cota de 6% din impozitul pe 

venit (cod 04.02.05) 

1190 0 0 0 

20% din cota de 18,50% din sumele 

defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale (cod 04.02.04) 

0 173 173 173 

20% din sumele defalcate din TVA pentru 

echilibrare (cod 11.02.06) 
0 351 279 2240 

TOTAL SUME 1190 524 452 397 

 

 CHELTUIELILE bugetului local al Orașului Isaccea pe anul 2023 sunt în 

valoare totală de 106.412,98 mii lei, așa cum rezultă din Anexa nr.1 la prezentul raport. 

 

Structura bugetului de cheltuieli pentru anul 2023 este prezentată mai jos, atât centralizat cât 

și pe cele două secţiuni – de funcţionare şi de dezvoltare, detaliat, după clasificaţia economică 

pe fiecare titlu precum şi după clasificaţia funcţională pe fiecare capitol, subcapitol, paragraf 

articol bugetar în parte. 

După clasificaţia economică, structura bugetului de cheltuieli se prezintă astfel: 

Structura bugetului de cheltuieli – CENTRALIZATOR 

-mii lei- 

Nr. 

Crt. 
Denumire indicator Titlu 

Credite 

bugetare 

TOTAL CHELTUIELI 106412.98 

1 Cheltuieli de personal 10 6954.50 

2 Bunuri şi servicii 20 5761.40 

2 Dobânzi 30 204,00 

4 Fonduri de rezervă 50 30.00 

5 Asistenţă socială 57 753.20 

6 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020 

58 
82150.20 

7 Alte cheltuieli – (Burse şcolare, Sume aferente persoanelor cu 

handicap neîncadrate, Susţinerea cultelor) 

59 952.00 

 

8 Alte sume primate de la UE (PNRR) 60 3866.30 

9 Cheltuieli de capital – Active nefinanciare 71 5308.28 
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10 Rambursări de credite 81 433.10 

11 Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent 85 0.00 

 

Structura bugetului de cheltuieli – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

-mii lei- 

Nr. 

Crt. 
Denumire indicator Titlu 

Credite 

bugetare 

TOTAL CHELTUIELI 14746.10 

1 Cheltuieli de personal 10 6954.50 

2 Bunuri şi servicii 20 5761.40 

2 Dobânzi 30 204.00 

4 Fonduri de rezervă 50 30.00 

5 Asistenţă socială 57 753.20 

7 Alte cheltuieli – (Burse şcolare, Sume aferente persoanelor cu 

handicap neîncadrate, Susţinerea cultelor) 

59 
952.00 

9 Rambursări de credite 81 91.00 

10 Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent 85 0.00 

 

Structura bugetului de cheltuieli – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

-mii lei- 

Nr. 

Crt. 
Denumire indicator Titlu 

Credite 

bugetare 

TOTAL CHELTUIELI 91666.88 

1 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020 
58 82150.20 

2 ALte sume primate de la UE (PNRR) 60 3866.30 

3 Cheltuieli de capital – Active nefinanciare 71 5308.28 

4 Rambursări de credite 81 342.10 

5 Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent 85 0.00 

 

După clasificaţia funcţională structura bugetului de cheltuieli se prezintă astfel: 

Structura bugetului de cheltuieli – CENTRALIZATOR 

-mii lei- 

Nr. 

Crt. 
Denumire indicator 

Cod 

indicator 

Credite 

bugetare 

TOTAL CHELTUIELI 106412.98 

1 Autoritati publice 51.02 7437.50 

2 Alte servicii publice generale 54.02 356.50 

2 Tranzactii privind datoria publica  si imprumuturi 55.02 204.00 

4 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 1229.60 

5 Invatamant 65.02 1234.70 

6 Sanatate 66.02 376.10 

7 Cultura.recreere,religie 67.02 31986.90 

8 Asigurari si asis tenta sociala 68.02 5681.98 

9 Servicii si dezvoltare publica locuinte,mediu si ape 70.02 13081.60 

10 Protectia mediului 74.02 1257.00 

11 Transporturi 84.02 43567.10 

 EXCEDENT   

 DEFICIT  24453.94 
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Deficitul bugetului pentru anul 2023 va fi acoperit prin utilizarea excedentului bugetului 

local al oraşului Isaccea rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022, potrivit HCL 

nr. 5/16.01.2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Isaccea 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022 . 

 

Structura bugetului de cheltuieli – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

-mii lei- 

Nr. 

Crt. 
Denumire indicator 

Cod 

indicator 

Credite 

bugetare 

TOTAL CHELTUIELI 14746.10 

1 Autoritati publice 51.02 4615.50 

2 Alte servicii publice generale 54.02 356.50 

3 Tranzactii privind datoria publica  si imprumuturi 55.02 204.00 

4 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 1229.50 

5 Invatamant 65.02 1204.30 

6 Sanatate 66.02 286.10 

7 Cultura.recreere,religie 67.02 1402.40 

8 Asigurari si asis tenta sociala 68.02 3057.80 

9 Servicii si dezvoltare publica locuinte,mediu si ape 70.02 645.00 

10 Protectia mediului 74.02 1245.00 

11 Transporturi 84.02 500.00 

 Excedent  0.00 

 Deficit  0.00 

 

Structura bugetului de cheltuieli – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

-mii lei- 

Nr. 

Crt. 
Denumire indicator 

Cod 

indicator 

Credite 

bugetare 

TOTAL CHELTUIELI 91666.88 

1 Autoritati publice 51.02 2822.00 

2 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 0.10 

3 Învăţământ 65.02 30.40 

4 Sanatate 66.02 90.00 

5 Cultura.recreere,religie 67.02 30584.50 

6 Asistenta sociala 68.02 2624.18 

7 Servicii si dezvoltare publica locuinte,mediu si ape 70.02 12.436.60 

8 Protectia mediului 74.02 12.00 

9 Transporturi 84.02 43067.10 

 Excedent  0,00 

 Deficit  -24453.94 

 

 Explicații detaliate privind CHELTUIELILE bugetului local al Orașului  

Isaccea pe anul 2023 

 

Propunerile noastre privind  repartizarea creditelor bugetare, în valoare totală de  

106.412,98 mii lei pe structura clasificației bugetare, după cum urmează: 

 

1. AUTORITATI EXECUTIVE  51.02 

 Totalul creditelor propuse la nivelul acestui capitol bugetar sunt în valoare de 7437.50 

mii lei, din care : 
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 cheltuieli de personal                                                                              =  3390.50 mii lei 

 bunuri si servicii                                                                                     =   977.00  mii lei 

 contribuţia pentru neîncadrare persoane cu handicap                            =    157.00  mii lei 

 Proiecte cu finanţare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 = 2400.40 mii lei 

 cheltuieli de capital                                                                                  =   136.50 mii lei 

 rambursări de credite                                                                                =   376.10 mii lei 

 

Potrivit modificărilor aduse Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prin 

OUG nr. 60/2017, clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice a fost modificată, motiv 

pentru care contribuţia pentru neîncadrare persoane cu handicap datorată bugetului de stat de 

către angajatorii care au un număr de angajaţi mai mare de 50, se plăteşte de la capitolul 51.02 - 

Autorităţi executive, adică integral din bugetul local. Această contribuţie se calculează ca procent 

de 4% din numarul total de angajaţi (o medie de 91 în cazul nostru) înmulţit cu salariul minim pe 

economie 3000 lei. 

 

1.1 Cheltuielile de personal în sumă de 3390.50 mii lei sunt asigurate pentru plata 

salariilor aferente perioadei decembrie 2022 – noiembrie 2023, în baza statului de funcţii al 

Primăriei oraşului Isaccea. 

 

1.2 Cheltuielile cu bunurile și serviciile, în valoare totală de 977.00 mii lei, sunt 

repartizate astfel:   

                                                                                                -mii lei- 

Nr. 

Crt. 

Denumire indicatori Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

TOTAL CHELTUIELI 20.02 977.00 

1 Furnituri de birou 20.01.01 10.00 

2 Materiale pentru curatenie 20.01.02 4.00 

3 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 95.00 

4 Apa, canal si salubritate 20.01.04 6.60 

5 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 55.00 

6 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  20.01.08 115.00 

7 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20.01.09 35.00 

8 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 487.00 

9 Reparaţii curente 20.02.00 10.00 

10 Alte obiecte de inventar 20.05.30 15.00 

11 Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 50.00 

12 Deplasari in strainatate 20.06.02 5.00 

13 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11.00 6.00 

14 Pregatire profesionala 20.13.00 20.00 

15 Pretectia muncii 20.14.00 11.40 

16 Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 10.00 

17 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in 

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor 

legale 

20.25.00 30.00 

18 Reclama si publicitate 20.30.01 7.00 

19 Protocol şi reprezentare 20.30.02 5.00 

 

În cadrul articolului bugetar „Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare” 

sunt prevăzute  următoarele cheltuieli în sumă totală de 487.00 mii lei: 
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 abonament „La Fântâna” - 900 lei/luna x 12 luni = 10800 lei;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 pahare plastic "La Fântâna” 14.50 lei x 100 seturi = 1450 lei; 

 abonament anunţuri pe postul local TV – 163 lei/luna x 11 luni = 1793 lei;  

 servicii filmare şedinţe Consiliu Local (şi alte evenimente organizate de instituţia noastră) 

= 9200 lei; 

 servicii soft aplicaţii impozite şi taxe, contabilitate, asistenţă socială, registrul agricol, 

resurse umane si servicii soft registratura oferite de SC SOBIS SOLUTIONS SIBIU – 

6000 lei/luna x 12 luni = 66045 lei; 

 servicii întreţinere si asistenta tehnica calculatoare, oferite de SC Mondo Computers 

Galaţi  – 7014 lei/luna x 12 luni = 42000 lei; 

 servicii revizii, întreţinere, reparaţii centrale termice = 20000 lei 

 servicii vulcanizare  - 600 lei/luna x 6 luni = 3600 lei; 

 servicii întreţinere imprimante copiatoare, tonere  = 63500 lei; 

 asigurari CASCO, RCA, rovignieta autoturisme, revizii/reparaţii auto, = 32300lei; 

 tonere imprimante = 20000 lei; 

 abonament program informatic legislaţie (Sintact) = 3400 lei; 

 servicii medicina muncii =  4900 lei/an; 

 servicii mentenanţă platforma SCIM – 833 lei/luna x 12 luni  = 9996 lei; 

 servicii arhivă =20000 lei; 

 servicii consultanţă achiziţii = 80000 lei; 

 servicii paza ponton - 800/lei/luna x 12 luni  = 9600 lei; 

 cheltuieli neprevăzute (expertize, taxe cadastrale, inspecţie tehnică auto, rapoarte 

evaluare imobile, servicii certificare semnatura electronica, servicii curierat, avize taxe 

OCPI, acord mediu, Biosfera, spalat auto, imprimate CJ, birou notarial, abonament pagini 

aurii, comision tranzacţii plata cu cardul - SNEP si POS,  etc.) = 88416lei 

Total ...............................................................................................  487000.00 lei 

 

1.3  Rambursări de credite în sumă de 376.10 mii lei, reprezintă rate aferente 

împrumuturilor contractate de UAT Oraşul Isaccea pentru fnanţarea proiectelor pe fonduri 

europene aflate în implementare.    

1.4 Cheltuielile de capital în sumă de 136,50 mii lei şi cele aferente proiectelor cu 

finanţare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 în sumă de 2400.40 mii lei sunt sunt 

detaliate la partea de cheltuieli, capitolul 51.02, în Anexa nr. 3 – pct. 2.1 la prezentul raport. 

 

2. ALTE SERVICII PUBLICE   54.02 

Totalul creditelor propuse la nivelul acestui capitol bugetar sunt în valoare de  356.50 mii 

lei, din care : 

 cheltuieli de personal = 278.10 mii lei 

 bunuri si servicii          =   48.40 mii  

 fond de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local = 30.00 mii lei 

 

2.1 Creditele bugetare în sumă de 278.10 mii lei au fost alocate pentru asigurarea 

cheltuielilor de personal pentru cele 3 posturi din cadrul Serviciului Public de Evidenţa 

Populaţiei şi sunt asigurate pentru plata salariilor aferente perioadei decembrie 2022 – noiembrie 

2023, în baza statului de funcţii al Primăriei oraşului Isaccea.  

2.2 Cheltuielile cu bunurile și serviciile, în valoare totală de 48.40 mii lei, sunt 

repartizate astfel:   
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                                                                                               - mii lei- 

Nr. 

Crt. 

Denumire indicatori Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

TOTAL CHELTUIELI 20.02 48.40 

1 Furnituri birou 20.01.01 2.50 

2 Incalzit si iluminat 20.01.03 0 

3 Posta, telefon, radio,TV, internet 20.01.08 30.00 

4 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20.01.09 1.60 

5 Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 1.30 

6. Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.50 

7. Deplasari interne,detasari,transferuri 20.06.01 4.30 

8. Pregatire profesionala 20.13.00 7.20 

 

3. TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ 55.02 

În cadrul acestui capitol bugetar sunt prevăzute sumele reprezentând dobânda în sumă de 

204,00 mii lei aferentă împrumuturilor contractate de UAT Oraşul Isaccea pentru fnanţarea 

proiectelor pe fonduri europene aflate în implementare.    

 

4. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 61.02 

În cadrul acestui capitol bugetar creditele în sumă totală de 1.229,50 mii lei sunt 

repartizate pe următoarele subcapitole (activități): 

a) Ordine publică - suma de 659.50 mii lei reprezintă; 

- cheltuieli de personal (Poliţia locală – două posturi trim. III şi trim. IV) = 128.70 mii lei; 

- uniforme şi echipament, pregătire profesională, deplasări - Poliţia locală = 20.00 mii lei;  

- plata serviciilor de pază = 510.80 mii lei. 

  

b)  Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor - suma de 570.00 mii lei reprezintă:  

- cheltuieli de personal = 392.00 mii lei; 

- cheltuieli cu bunuri şi servicii = 178.00 mii lei; 

- cheltuieli de capital = 0.10 mii lei 

 

4.1 Creditele bugetare alocate la cheltuieli de personal pentru Protecţia civilă şi 

protecţia contra incendiilor în sumă totală de 392.00 mii lei sunt asigurate pentru plata salariilor 

aferente perioadei decembrie 2021 – noiembrie 2022 în baza statului de funcţii al Primăriei 

oraşului Isaccea.  

 

4.2 În cadrul articolului cheltuieli cu bunuri si servicii creditele în sumă de  708.80 lei 

pentru Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor au fost repartizate astfel: 

                                                                                                   -mii lei- 

Nr. 

crt. 

Denumire indicatori Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

TOTAL CHELTUIELI 708.80 

1 Furnituri de birou 20.01.01 0.50 

2 Materiale pentru curăţenie 20.01.02 0.50 

2 Incalzit si iluminat 20.01.03 20.00 

2 Apa, canal, salubritate 20.01.04 8.70 

3 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 47.00 

4 Posta,telefon,radio,TV 20.01.08                1.00 

5 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20.01.09 9.00 
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6 Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 599.10 

7. Uniforme si echipament 20.05.01 10.00 

8. Pregatire profesionala 20.13.00 5.00 

9. Deplasari 20.06.01 5.00 

10. Obiecte de inventar 20.05.30 3.00 

 

În suma totală de 599.10 mii lei repartizată la articolul ”Alte bunuri si servicii pentru 

întreținere și funcționare”, sunt prevăzute următoarele cheltuieli: 

 Servicii de pază                                                                                = 510800 lei 

 abonament cablu TV – 148.75 lei/trim x 4 trim.                              =      595 lei; 

 piese şi reparaţii auto pentru autospecialele PSI din dotare           =   29105 lei;  

 Legea 416//2006 (materiale de cuăţenie, materiale pentru reparatii, scule, unelte, 

echipament de protectie)                                                                  =   18600 lei;   

 materiale pentru populaţie în caz de dezastru + întreţinere dig     =   40000 lei; 

Total ...................................................................................................599100 lei 

 

4.3 Cheltuielile de capital sumă de 0.10 mii lei sunt detaliate la partea de cheltuieli, 

capitolul  61.02 în Anexa nr. 3 – pct. 2.2 la prezentul raport. 

 

5. INVĂȚĂMÂNT 65.02 

La acest capitol bugetar creditele alocate sunt în sumă totală de 1234.70 mii lei şi sunt 

repartizate astfel: 

 cheltuieli cu bunuri si servicii = 660.00 mii lei; 

 tichete sociale (tichete de grădiniţă – 6.30 mii lei, drepturile copiilor cu CES – 78.00 mii 

lei) = 84.30 mii lei; 

 burse şcolare = 460.00 mii lei. 

 cheltuieli de capital (Leasing autoturism / dotari independente) = 12.00 mii lei; 

 cheltuieli de capital (obiectiv de investiţii - Construire creşă mică, str. Câmpia Libertăţii, 

nr. 42 din ORAŞUL ISACCEA, judeţul TULCEA) = 18.40 mii lei 

La articolul bugetar bunuri si servicii, creditele propuse în sumă de 660.00 mii lei 

(484,00 mii lei suma alocata din TVA şi 176 mii lei din buget local), sunt repartizate astfel: 

-mii lei-                                                                             

Nr. 

crt. 
Denumire indicatori Cod indicator 

Prevederi 

bugetare 

TOTAL CHELTUIELI 660.00 

1 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 156.00 

2 Apa, canal si salubritate 20.01.04 23.50 

3 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 17.50 

4 Piese de schimb 20.01.06 10.00 

5 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  20.01.08 24.00 

6 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 268.50 

7 Reparatii curente 20.02.00 6.50 

8 Medicamente si materiale sanitare 20.04.01 2.00 

9 Alte obiecte de inventar 20.05.30 15.50 

10 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 76.50 

11 Carti, publicatii, materiale, documentare 20.11.00 10.00 

12 Pregatire profesionala 20.13.00 9.00 

13 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 41.00 
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În cadrul articolului „Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare” în sumă 

de  268.50 mii lei, creditele au fost repartizate astfel: 

 formulare tipizate (cataloage,registre) service aparate, refil = 11500 lei; 

 licențe transport, rovignete, asigurări, ITP                              =   4500 lei ; 

 salubrizare                                                                               =  28000 lei; 

 prestări servicii întreținere centrale termice                            =   8000 lei; 

 prestări servicii informatică (laboratoare, cabinete, birouri) = 15000 lei; 

 reparaţii instalaţii electrice                                                       =   2500 lei;  

 prestări servicii deratizare/dezinfecție/dezinsecție                 =   2000 lei; 

 prestări servicii pază                                                                =150000 lei; 

 materiale de curăţenie (detergent, var, vopsea)                       =  37000 lei;            

Total ............................................................................................... 268500 lei 

 

În cadrul articolului „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” în sumă de 41.00 mii lei 

creditele au fost repartizate astfel: 

 prestări servicii medicale salariaţi (testări obligatorii)                                     = 5000 lei;  

 chltuieli SSM conform contract servicii                                                          =  6000 lei; 

 prestări servicii medicale conform contract servicii cu dr. Radulescu Dinu =  7500 lei; 

 taxe, licenţe, autorizări ISU, ITM, Certsign, DELCO                                     = 11500 lei;  

 alte cheltuieli cu bunuri şi servicii                                                                   = 11000 lei.  

Total .........................................................................................................................  41000 lei 

 

6. SĂNĂTATE 66.02 

În cadrul acestui capitol bugetar creditele în sumă totală de 376.10 sunt repartizate pe 

astfel: 

 cheltuieli de personal = 247.50 mii lei 

 cheltuieli cu bunuri şi servicii (medicamente, materiale sanitare, deplasări, pregătire 

profesională, încălzit iluminat) = 38.60 mii lei 

 cheltuieli de capital = 90.00 mii lei 

 

6.1 Creditele bugetare alocate pentru cheltuieli de personal în valoare de  247.50 mii lei, 

asigură plata salariilor asistentelor comunitare integral pentru anul 2023 fiind subvenţionate din 

bugetul de stat prin Direcţia de Sănătate Publică Tulcea.  

 

6.2 Cheltuielile de capital în sumă de 90.00 mii lei reprezintă credite bugetare alocate 

investiţiei „Centru medical multifuncţional de sănătate în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea”. 

 

7. CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE  67.02 

Creditele alocate pentru acest capitol bugetar sunt în sumă totală de 31986.90 mii lei. 

Din aceste credite bugetare sunt susținute următoarele activități: 

- Biblioteca orășenească Isaccea       =        98.80 mii lei 

- Casa de cultură                                =      384.30 mii lei 

- Sala de Sport                                   =      289.30 mii lei 

- Întreținere spații verzi                     =      335.00 mii lei 

- Servicii religioase                            =     240.00 mii lei 

- Alte acțiuni culturale                       =       55.00 mii lei 
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- Cheltuieli de capital                         =     1341.30 mii lei    

- Proiecte cu finanţare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 = 29243.20 mii lei 

 

7.1 Biblioteca orășenească Isaccea -  creditele bugetare alocate pentru susținerea acestei 

activități în sumă de 98.80 mii lei, vor fi utilizate astfel: 

 cheltuieli de personal = 62.80 mii lei (1 angajat);  

 cheltuieli cu bunuri și servicii = 36.00 mii lei. 

7.1.1 Creditele bugetare alocate la cheltuieli de personal în sumă totală de 62.80 mii 

lei sunt asigurate pentru plata salariilor aferente perioadei decembrie 2022 – noiembrie 2023, în 

baza statului de funcţii al Primăriei oraşului Isaccea. 

7.1.2 La articolul bugetar bunuri si servicii, creditele propuse în sumă de 36.00 mii lei 

sunt repartizate astfel: 

-mii lei-                                                                                                       

Nr. 

crt 
Denumire indicatori Cod indicator 

Prevederi 

bugetare 

TOTAL CHELTUIELI 36.00 

1 Furnituri de birou 20.01.01 0.50 

2 Materiale pentru curatenie 20.01.02 2.30 

3 Incalzit, iluminat, forta motrica 20.01.03 20.00 

4 Apa,canal,salubritate 20.01.04 1.60 

5 Posta, telefon, radio,TV, internet 20.01.08 0.80 

6 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20.01.09 0.90 

7 Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 1.00 

8 Obiecte de inventar 20.05.30 0 

8 Carti si publicatii 20.11.00 4.20 

9 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Programul 

evenimentelor şi manifestărilor culturale pentru anul 

2022) 

20.30.30 4.70 

 

7.2 Casa de cultura Isaccea  - creditele bugetare alocate pentru susținerea acestei activități 

în sumă de  384.30 mii lei, vor fi utilizate astfel: 

 cheltuieli de personal = 63.10 mii lei (1 angajat);  

 cheltuieli cu bunuri și servicii = 321.20 mii lei. 

7.2.1 Creditele bugetare alocate la cheltuieli de personal în sumă totală de 63.10 mii 

lei sunt asigurate pentru plata salariilor aferente perioadei decembrie 2022 – noiembrie 2023, în 

baza statului de funcţii al Primăriei oraşului Isaccea. 

7.2.2 La articolul bugetar bunuri si servicii, creditele propuse în sumă de 321.20 mii 

lei sunt repartizate astfel: 

-mii lei-                                                                                                       

Nr. 

crt 
Denumire indicatori Cod indicator 

Prevederi 

bugetare 

TOTAL CHELTUIELI 321.20 

1 Furnituri de birou 20.01.01 1.00 

2 Materiale pentru curatenie 20.01.02 2.30 

3 Incalzit, iluminat, forta motrica 20.01.03 25.00 

4 Apa,canal,salubritate 20.01.04 1.00 

5 Posta, telefon, radio,TV, internet 20.01.08 1.50 

6 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20.01.09 1.50 

7 Alte bunuri si servicii pentru întreținere și 

funcționare 

20.01.30 50.00 
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8 Reparatii curente 20.02.00 3.00 

9 Obiecte de inventar 20.05.30 25.00 

10 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 21.00 

11 Carti, publicatii, materiale, documentare 20.11.00 0 

12 Pregatire profesionala 20.13.00 3.60 

13 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Programul de 

activităţi şi evenimente culturale an 2021) 

20.30.30 186.30 

 

În cadrul articolului „Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare” 

creditele bugetare în sumă de 50.00 mii lei repartizate reprezintă materiale consumabile cu 

caracter funcţional, servicii de inspecţie la centrala termică, servicii de curatat costumele 

populare  și alte cheltuieli neprevăzute. 

 

7.3 Activității sportive, i-au fost alocate credite bugetare în sumă totală de 289.30 mii lei, 

repartizate cu următoarele destinații: 

 cheltuieli de personal = 130.10 mii lei (2 angajati); 

 cheltuieli cu bunuri și servicii = 79.20 mii lei; 

 Asociaţii şi fundaţii (finanţări nerambursabile acordate de la bugetul local pentru 

activităţi nonprofit, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 şi a regulamentului aprobat 

prin HCL nr. 4/31.01.2017) = 80.00 mii lei. 

7.3.1 Creditele bugetare alocate la cheltuieli de personal în sumă totală de 130.10 mii 

lei sunt asigurate pentru plata salariilor aferente perioadei decembrie 20225 – noiembrie 2023, în 

baza statului de funcţii al Primăriei oraşului Isaccea. 

7.3.2 În cadrul articolului cheltuieli cu bunuri si servicii creditele în sumă de  79.20 

mii lei, pentru activitatea sportivă vor fi repartizate astfel: 

-mii lei- 

Nr. 

crt. 
Denumire indicatori Cod indicator 

Prevederi 

bugetare 

TOTAL CHELTUIELI 79.20 

1 Furnituri de birou 20.01.01 0.30 

2 Materiale pentru curatenie 20.01.02 3.50 

3 Încălzit, iluminat, și forța motrică 20.01.03 30.00 

5 Apa, canal, salubritate 20.01.04 3.40 

5 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20.01.09 11.00 

6 Alte bunuri si servicii pentru întreținere și 

funcționare   

20.01.30 25.00 

7 Alte obiecte de inventar 20.05.30 6.00 

 

În cadrul articolului ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” creditele în 

sumă de  25.00 mii lei au fost repartizate astfel: 

 abonament cablu TV 148.75lei/trim.x 4 trim. =  595 lei; 

 materiale pentru întreţinerea şi tratarea gazonului de pe terenul de fotbal = 14500 lei; 

 alte cheltuieli neprevăzute = 9905 lei; 

Total .............................................................................................................. 25000 lei 

 

7.4 Pentru activitatea „Întreținere spații verzi” creditele bugetare în sumă totală de 335.00 

mii lei sunt repartizate pentru lucrări de întreținere spații verzi din oraşul Isaccea și procurare 

material săditor. 
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7.5 Pentru activitatea „Servicii religioase” creditele bugetare în sumă totală de 240 mii lei 

reprezintă sprijin financiar pentru unitățile de cult din orașul nostru aparținând cultelor religioase 

recunoscute în România care pate fi acordat conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 

82/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și în baza ”Regulamentului privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Isaccea, pentru unitățile 

de cultaparținând cultelor religioase recunoscute din România” aprobat prin HCL nr. 

5/31.01.2017. 

   

7.6 Pentru activitatea”Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei”, creditele 

bugetare in suma de 30639,50 mii lei au fost repartizate astfel: 

- finanţări nerambursabile acordate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit, potrivit 

prevederilor Legii nr. 350/2005 şi a regulamentului aprobat prin HCL nr. 4/31.01.2017 = 15.00 

mii lei; 

- tabere pentru elevi = 40.00 mii lei 

- cheltuieli de capital detaliate la partea de cheltuieli, capitolul 67.02 în Anexa nr. 3 – 

pct.2.5 la prezentul raport =  1341.,30 mii lei 

- proiecte cu finanţare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 detaliate la partea 

de cheltuieli, capitolul 67.02 în Anexa nr. 3 – pct.2.5 la prezentul raport = 29243.20 mii lei 

 

8. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 68.02 

Creditele bugetare propuse pentru acest capitol sunt în sumă de 5681,98 mii lei și se 

repartizează astfel: 

 cheltuieli de personal pentru personalul din cadrul Centrului de zi „Pentru o zi mai 

bună”= 379.70 mii lei (5 angajati); 

 cheltuieli cu bunuri și servicii pentru funcționarea centrului de zi „Pentru o zi mai 

bună”= 127.20 mii lei; 

 cheltuieli de personal pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap = 1882.00 mii 

lei (45 de posturi); 

 indemnizații persoane cu handicap = 521.50 mii lei (25 indemnizatii); 

 ajutoare de căldură = 117.40 mii lei; 

 ajutoare de urgență = 30.00 mii lei; 

 rambursari credite = 11.30 mii lei; 

 cheltuieli de capital = 161,58 mii lei; 

 Proiecte cu finanţare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 = 2451.30 mii lei 

8.1 Creditele bugetare alocate Centrului de zi la cheltuieli de personal sunt asigurate 

pentru plata salariilor aferente perioadei decembrie 2022 – noiembrie 2023, în baza statului de 

funcţii al Primăriei oraşului Isaccea. 

8.2 Creditele cu bunuri si servicii pentru Centrul de zi ”Pentru o zi mai bună” în sumă 

de 157.10 mii lei se repartizează astfel:   

                                                                -mii lei-                                      

Nr. 

Crt. 
Denumire indicatori 

Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare 

TOTAL CHELTUIELI 127.20 

1 Furnituri birou 20.01.01 7.50 

2 Materiale de curățenie 20.01.02 4.30 

3 Incalzit, iluminat si forta motrică 20.01.03 39.00 

4 Apa, canal, salubritate 20.01.04 2.70 

5 Posta, telefon, radio,TV, internet 20.01.08 0.80 
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6 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20.01.09 4.00 

7 Pregătire profesională 20.13.00 3.00 

8 Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare  20.01.30 27.80 

9 Hrana pentru copii 20.03.01 0 

11 Deplasari interne 20.06.01 9.60 

12 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  20.30.30 28.50 

 

8.3 În cadrul articolului ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” 

creditele în sumă de  27.80 mii lei au fost repartizate astfel: 

 abonament cablu TV, internet -148.75 lei/trimx 4 trim   =   595 lei; 

 servicii întreținere și tonere copiator / imprimantă         =   714 lei; 

 servicii și materiale de dezinsecție și desinfecție           =  9629 lei; 

 revizii, întreținere, reparații centrala termică                 =   2570 lei; 

 prestări servicii psihologice și asistență socială            = 14292 lei; 

Total ................................................................................ 27800 lei 

 

8.4 În cadrul articolului „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” creditele în sumă de  

35.50 mii lei au fost repartizate astfel: 

 premierea familiilor care au implinit 50 ani casatorie (7 familii) =   7000 lei 

 program activitati al Directiei de Asistenţă Socială în anul 2023 = 21500 lei 

Total ...................................................................................................... ...... 28500 lei 

 

9. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 70.02 

La acest capitol bugetar creditele alocate sunt în sumă totală de  13081.60 mii lei şi sunt 

repartizate astfel: 

- cheltuieli cu bunuri și servicii =  645.00 mii lei; 

- rambursari credite                     =    45.70 mii lei; 

- cheltuieli de capital                   = 2129.40 mii lei; 

- Proiecte cu finanţare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 = 10261.50 mii lei 

 

9.1 În cadrul articolului cheltuieli cu bunuri și servicii creditele bugetare în sumă totală 

de 645.00 mii lei reprezintă: 

 iluminat public =255000 lei; 

 lucrări de mentenanță iluminat public = 30000 lei; 

 servicii cadastrale OCPI  = 85000 lei; 

 revizie tehnică centrale termice ANL = 20000 lei; 

 rapoarte  de evaluare =15000 lei; 

 inregistrare sistematica = 160000 lei; 

 cotizații asociații = 70000 lei;  

 obiecte de inventar         = 10000 lei; 

Total .......................................................................................... 645000 lei 

 

9.2 Cheltuielile de capital în sumă de 2129.40 mii lei şi cele aferente proiectelor cu 

finanţare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 în sumă de 10261.50 mii lei sunt 

detaliate la partea de cheltuieli, capitolul  70.02 în Anexa nr. 3 – pct. 2.7 la prezentul raport. 

 

10.  PROTECTIA MEDIULUI  74.02 

La nivelul acestui capitol bugetar sunt alocate credite în sumă de 1257.00 mii lei, 

repartizate astfel:  
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 Prestări servicii colectare deşeuri menajere de la populaţie = 711.00 mii lei; 

 Prestări servicii salubrizare (măturat străzi, întreţinere curăţenie) = 474.00 mii lei;  

 Prestări servicii deszăpezire = 10.00 mii lei; 

 Predtări servicii de ecarisaj = 50.00 mii lei; 

 Cheltuieli de capital = 12.00 mii lei, detaliate la partea de cheltuieli, capitolul  74.02 în 

Anexa nr. 3 – pct. 2.8 la prezentul raport. 

 

10.1  Potrivit prevederilor HCL nr. 126/2022 privind aprobarea valorilor impozabile, 

impozitele, taxele locale şi amenzile aplicabile în anul 2023 în oraşul Isaccea– Anexa nr. 10, 

punctul I. - Taxa de habitat, subpunctul 5, în cadrul creditelor bugetare alocate pentru plata 

serviciilor de colectare deşeuri menajere de la populaţie, suma de 188.87 mii lei reprezintă 

subvenţie acordată de la bugetul local beneficiarilor persoane fizice ai acestor servivicii, după 

cum urmează: 

 Numărul persoanelor impuse la plata taxei de habitat – 4163, din care: 

- numărul persoanelor care depăşesc limita de 4 (care plătesc taxa de habitat 

diferenţiat) – 413 

- numărul persoanelor care beneficiază de scutire de la plata taxei de habitat – 205 

 Potrivit Actului adiţional nr. 5/30.12.2021 la “Contractul de delegare prin concesiune a 

gestiunii serviciilor publice de colectare şi transport a deşeurilor municipale...” nr. 

357/02.10.2019, tariful distinct pentru beneficiarii serviciului de salubrizare este de 10.99 

lei/persoană/lună; 

 Cuantumul taxei de habitat stabilit pentru un număr de maxim 4 persoane în anul 2023 – 

8.00 lei/persoană /lună; 

 Cuantumul taxei de habitat stabilit pentru numărul persoanelor care depăşeşte numărul de 

maxim 4 în anul 2023 – 4.00 lei/persoană/lună 

 Cuantumul subvenţiei acordată de la bugetul local beneficiarilor persoane fizice în anul 

2022  pentru un număr de maxim 4 persoane – 2.99 lei/persoană/lună; 

 Cuantumul subvenţiei acordată de la bugetul local beneficiarilor persoane fizice în anul 

2022 pentru numărul persoanelor care depăşeşte numărul de maxim 4 – 6.99 

lei/persoană/lună; 

 3545 persoane x 2.99 lei x 12 luni = 127194.60 lei – subvenţie acordată de la bugetul 

local local beneficiarilor persoane fizice în anul 2023 pentru un număr de maxim 4 

persoane; 

 413 persoane x 6.99 lei x 12 luni = 34642,44 lei – subvenţie acordată de la bugetul local 

local beneficiarilor persoane fizice în anul 2023 pentru numărul persoanelor care 

depăşeşte numărul de maxim 4; 

 205 persoane x 10.99 x 12 luni = 27035.40 lei subvenţie acordată de la bugetul local local 

beneficiarilor persoane fizice în anul 2023 scutite de la plata taxei de habitat; 

 Totalul subvenţiei acordate de la bugetul local beneficiarilor persoane fizice în anul 2023 

este de 188872.44 lei; 

 Taxa de habitat estimată a se încasa de la persoanele fizice în anul 2023 – 360144 lei: 

- 3545 persoane x 8 lei x 12 luni = 340320 lei; 

- 413 persoane x 4 lei x12 luni = 19824 lei. 

Astfel, din totalul creditelor bugetare alocate pentru plata serviciilor de colectare deşeuri 

menajere de la populaţie de 188.87 mii lei reprezintă subvenţie acordată în anul 2023 de la 

bugetul local beneficiarilor persoane fizice ai acestor servivicii. 
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11. TRANSPORTURI (STRAZI)    84.02 

 La acest capitol bugetar sunt repartizate credite în sumă totală de 43567.10 mii lei după 

cum urmează: 

 bunuri și servicii = 500.00 mii lei, credite bugetare alocate pentru lucrări de întreținere şi 

reparaşii curente străzi din orașul Isaccea (378.30 mii lei), inchiriere utilaje (101.70 mii 

lei), transport piatra cariera (20.00 mii lei);  

 cheltuieli de capital = 1407.00 mii lei, detaliate la partea de cheltuieli, capitolul  84.02 în 

Anexa nr. 3 – pct. 2.9 la prezentul raport. 

 Proiecte cu finanţare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 / PNRR = 41660.10 

mii lei, detaliate la partea de cheltuieli, capitolul  84.02 în Anexa nr. 3 – pct. 2.9 la 

prezentul raport. 

 

Ţinând cont de referatul de aprobare nr. 1850/09.02.2023 al iniţiatorului Primar – Moraru 

Anastase, 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, 

Având în vedere aspectele prezentate în prezentul raport de specialitate, propunem 

Consiliului Local al Oraşului Isaccea aprobarea Proiectului de hotarâre privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al orașului Isaccea, aşa cum a fost redactat. 

 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; 

 

Șef Serviciu Economic, 

Floricica MÂNDRU 

 


