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REFERAT DE APROBARE 

instrument de prezentare şi motivare 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al  instituţiilor finanţate din  

venituri proprii pentru anul 2023 

 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, odată cu aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii administrativ-

teritoriale se aprobă şi bugetul de venituri şi cheltuieli  al institutiilor finanţate din venituri proprii. 

 În categoria instituţiilor finanţate din venituri proprii, în cadrul U.A.T. Oraşul Isaccea se regăsesc 

urmatoarele activităţi: 

1. PIAŢA 

2. PĂŞUNE 

3. LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRATESCU 

 Pentru fiecare activitate se aprobă un buget propriu de venituri si cheltuieli, potrivit prevederilor 

legale 

1. Activitatea PIAŢĂ – au fost prevăzute în secţiunea de funcţionare, venituri 5,00 mii lei şi cheltuieli 

5,00 mii lei. La partea de cheltuieli, creditele de 5,00 mii lei, (în situaţia în care vor fi incasări la nivelul 

prevederilor estimate) vor fi utilizate pentru procurarea de materiale, obiecte de inventar, lucrări de 

întreţinere.  

2. Activitatea PĂŞUNE – au fost prevăzute venituri şi cheltuieli pentru secţiunea de funcţionare în 

valoare de 30,00 mii lei. La partea de cheltuieli, creditele constituite vor fi utilizate pentru următoarele 

categorii de cheltuieli : intreţinere păşune, piese de  schimb tractor, combustibil, seminţe,  maşina de tuns 

iarba, etc. (doar în situaţia în care veniturile estimate a se încasa, vor fi încasate). 

3. Activitatea LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRATESCU 
În cadrul acestei activităţii, au fost prevăzute venituri şi cheltuieli pentru secţiunea de funcţionare în 

sumă de 100,00 mii lei. Creditele alocate în sumă de 100,00 mii lei, vor fi utilizate pentru următoarele 

categorii de cheltuieli: materiale de curăţenie, furnituri de birou, obiecte de inventar, hrană pentru copii 

preşolari, taxe,etc.  

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 administrative, propun Consiliului Local al 

Oraşului Isaccea aprobarea Proiectului de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al  

institutiilor finantate din  venituri proprii pentru anul 2023, aşa cum a fost redactat. 

 Fac parte integrantă din proiectul de hotărâre următoarele anexe: 

- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli al  institutiilor finantate din  venituri proprii pentru anul 2023 - 

PIAŢA 
- Anexa nr. 2 – Bugetul de venituri si cheltuieli al  institutiilor finantate din  venituri proprii pentru anul 2023 - 

PĂŞUNE 
- Anexa nr. 3 – Bugetul de venituri si cheltuieli al  institutiilor finantate din  venituri proprii pentru anul 2023 - 
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