
PROIECT DE HOTARARE

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Având în vedere expunerea de motive nr.733113.0l.2020 întocmită de iniţiatorul
Proiectului de hotărâre şi raportul de specialitate nr. 734 din 13.0l.2020 prin care Serviciul
Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Sinaia, propune aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020.

Văzând avizul comisiei de specialitate.
În baza Legii nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020;
În conformitate cu Legii 273/2006 - privind finanţele publice locale ;
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ,art 129,

alin.(l) şi alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4),lit.a), art.139 alin.(3), lit. a) si art.196 alin.(1),
lit.a).

CO SILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SI AIA
HOTĂRĂŞTE:

ART.l- Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al oraşului Sinaia, pe anul 2020, conform
anexelor 1, 2 si 3, astfel:

A. TOTAL VENITURI :
B. TOTAL CHELTUIELI:

84.111.000 lei
96.825.000 lei

ART.2 - Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finanţate integral sau parţial
din bugetul local, conform anexelor 4 si 5.

ART.3 - Aproba utilizarea excedentului bugetului local, in suma de 12.714.000 lei,
înregistrat la 31.12.2019, pentru finanţarea unor obiective de investiţii conform Anexei nr.6.

ART.4 - Lucrarile de reparaţii curente, investiţii si achiziţii de bunuri si servicii la activitatea
"Invăţământ", "Sănătate" Cultură Recreere,Religie se vor realiza si achita de catre Primaria
oraşului Sinaia de la capitolul 65.02 , 66.02 si 67.02.

ART.5 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de catre Serviciul Buget din
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Sinaia.

Sinaia !8-0~
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r. 733 / 13.01.2020

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

Pentru iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Sinaia pe anul 2020, am luat la cunoştinţă şi am analizat În profunzime posibilităţile
de Încasare a veniturilor la bugetul local precum şi gestionarea exigentă a cheltuielilor, unde am
pus accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate cum sunt: cheltuielile de personal,
protecţie civilă, cofinanţări proiecte cât şi finanţarea obiectivelor de investiţii În continuare.

De asemenea, am ţinut cont de raportul de specialitate nr.734/13.01.2020 al Serviciului Buget
al oraşului Sinaia, prin care se propun prevederile bugetare pentru anul 2020.

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
orasului Sinaia pe anul 2020 conform urmatoarelor anexe:

- Anexa 1: Estimarea veniturilor pe anul 2020, detaliat pe fiecare sursă de venit.
- Anexa 2: Cheltuielile, detaliate pe capitole şi subcapitole şi clasificaţie funcţională.
- Anexa 3: Lista detaliată a obiectivele de investiţii propuse a se finanţa În anul 2020.

Bugetul de venituri si cheltuieli privind activitaţile finanţate integral sau partial din venituri
propri i conţi ne urrnatoarel e anexe:

- Anexa 4: Bugetul instituţiilor finanţate integral sau total din venituri proprii - Venituri
- Anexa 5: Bugetul instituţiilor finanţate integral sau total din venituri proprii - Cheltuieli
- Anexa 6: Program excedent 2019

Excedentul constituit şi înregistrat la data de 31.12.2019 este În sumă de 12.714.000 lei, si va fi
repartizat În secţiunea de dezvoltare.

Consider şi doresc, ca acest proiect de buget supus dezbaterii publice cât si aprobarii
Consiliului local, să fie unul viabil si să răspundă necesităţilor comunităţii.

Va propun spre aprobare, pe capitole si subcapitole, proiectul de buget pe anul 2020 si
estimari 2021-2023.

Invoc În susţinerea propunerii mele Ordonanţa de urgenţă nr.57/20 19 privind Codul
administrativ ,art 129, alin.( 1) şi alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4),lit.a), art.139 alin.(3), tit.
a) si art.196 alin.( 1), lit.a)şi Legea nr.273/2006 privind finantatele publice locale, CLI

modificarile si completarile ulterioare.
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Privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Având În vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - republicata, privind finantele public
locale, propunem spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli al Orasului Sinaia pe anul
2020 astfel:

COD DENUMIRE INDICATORI Suma propusa
1. VENITURI TOT ALE 84.111.000,00
11.02.02 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 611.200,00

cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor
11.02.05 2.Sume defalcate din TV A pentru drumuri judetene si comune
11.02.06 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 1.853.000,00

bugetelor locale
04.02.01 - cote defalcate din impozitul pe venit 7.642.000,00
04.02.04 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 111.400,00

echilibrarea bugetelor locale
48.02 4. Venituri proprii 26.150.400,00

din care:
03.02.18 -impozitul pe veniturile din transfpropr imobiliare din patrim 229.900,00

personal
07.02 - impozite şi taxe pe proprietate 12.107.000,00
12.02 - alte impozite şi taxe generale bunuri şi servicii 2.352.000,00
15.02 - taxe pe servicii specifice 2.178.000,00
16.02 - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau 3.635.000,00

pe
desfăşurarea de activităţi

18.02 - alte impozite şi taxe fiscale 2.000,00
30.02 - venituri din proprietate 3.056.000,00
31.02 - venituri din dobânzi O
33.02 - venituri din prestări servicii şi alte activităţi 41l.l00,00
34.02 - venituri din taxe administrative eliberări de permise 46.600,00
35.02 - amenzi, penalităţi şi confiscări 604.800,00
36.02 - di verse venituri 1.528.000,00
37.02 - transferuri voluntare 0,00
39.02 Venituri din capital 0,00
42.02 4. Subvenţii de la bugetul de stat 8.908.000,00
45.02 5.Sume primite prin Programul de cooperare elvetiano -rornan 43.000,00
48.02 6. Sume primite de la VE in contul platilor efectuate si prefinantari 38.792.000,00

II. CHELTUIELI TOTALE 96.808.000,00
51.02 Autoritaţi publice generale 6.590.000,00
54.02 Alte servicii publice generale 176.000,00
55.02 Tranzacţii privind datoria publica si Împrumuturi 607.000,00
56.02 Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asig.sociale 0.00

de sănătate
61.02 Ordine publica si siguranţă natională 743.000,00
65.02 [Invăţarnânt 4.049.000,00
66.02 Sănătate 18.503.000,00
67.02 Cultură 10.188.000,00

e
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68.02 Asigurări şi asistenţă socială 2.767.000,00
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 18.945.000,0070.02

74.02 Protecţia mediului 2.477.000,00
Agricultura, sivicultura, piscicultura si vanatoare o83.02

84.02 Transporturi 26.659.000,00
Alte actiuni economice 5.121.000,0087.02

Gradul de realizare al încasărilor privind veniturile proprii în ultimii doi ani a fost de 103,63 In
anul 2018 şi 97,18% în anul 2019, fapt ce determină fundamentarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2020 conform propunerilor estimate de către şefii de birou şi de servicii, care au
la bază HCL nr.201/l9 decembrie 2019, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aferente
anului 2020.

În acest sens, serviciul buget precum şi celelalte servicii de specialitate din aparatul propriu
al primarului vor intensifica controalele în teren pentru atragerea de surse suplimentare de venit la
bugetul local şi se vor lua toate măsurile legale pentru recuperarea restanţelor din anii precedenţi.

Analizând notele de fundamentare prezentate de unităţile din subordinea Consiliului local şi
de serviciile din aparatul de specialitate, executivul a luat in calcul finanţarea cu prioritate a
cheltuielilor de strictă necesitate, care să asigure o funcţionalitate normală a activitaţilor, precum şi
finalizarea unor obiective de investiţii.

Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli conţine urmatoarele anexe:
- Anexa 1: Estimarea veniturilor pe anul 2020, detaliat pe fiecare sursă de venit.
- Anexa 2: Cheltuielile, detaliate pe capitole şi subcapitole şi clasificaţie funcţională.
- Anexa 3: Lista detaliată a obiectivele de investiţii propuse a se finanţa în anul 2020.
- Anexa 4: Bugetul creditelor interne pe anul 2020.

Bugetul de venituri si cheltuieli privind activitaţile finanţate integral sau partial din venituri
proprii conţine urmatoarele anexe:

- Anexa 4: Bugetul instituţiilor finanţate integral sau total din venituri proprii - Venituri
- Anexa 5: Bugetul instituţiilor finanţate integral sau total din venituri proprii - Cheltuieli
- Anexa 6: Program excedent 2019

Excedentul constituit şi înregistrat la data de 31.12.2019 este în sumă de 12.713.566,68 lei, si va fi
repartizat în secţiunea de dezvoltare.

Propunerile bugetare pe anul 2020 au la baza o analiză reală a condiţiilor actuale de
posibilitaţi reale de încasare a veniturilor bugetului local, precum şi o gestionare exigentă a
cheltuielilor, punându-se accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate (cheltuieli de
personal, protecţie socială, cofinanţări, finanţarea obiectivelor de investiţii in continuare).

Executivul, va analiza lunar execuţia bugetară şi în funcţie de evoluţia încasarii veniturilor se
vor efectua dupa caz rectificari bugetare, iar conform prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele
publice locale, veniturile rezultate din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat (39.02) şi
din donaţii si sponsorizari (37.02) se cuprind în secţiunea de dezvoltare numai dupa încasarea lor.

Se supune spre analiză şi aprobare Consiliului local al oraşului Sinaia bugetul de venituri si
cheltuieli.

SEF SERVo BUGET,
Vasile Paula
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PROIECT

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
ORAŞULUI SINAIA PE ANUL 2020

-lei RON -

DENUMIRE INDICATORI Suma propusa
1. VENITURI TOT ALE 84.111.000,00
11.02.02 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 611.200,00

finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor

11.02.05 2.Sume defalcate din TV A pentru drumuri judetene si comune
11.02.06 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 1.853.000,00

echilibrarea bugetelor locale
04.02.01 - cote defalcate din impozitul pe venit 7.642.000,00
04.02.04 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 111.400,00

pentru echilibrarea bugetelor locale
48.02 4. Venituri proprii 26.150.400,00

din care:
03.02.18 -impozitul pe veniturile din transf propr imobiliare din 229.900,00

patrim personal
07.02 - impozite şi taxe pe proprietate 12.107.000,00
12.02 - alte impozite şi taxe generale bunuri şi servicii 2.352.000,00
15.02 - taxe pe servicii specifice 2.178.000,00
16.02 - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor 3.635.000,00

sau pe
desfăşurarea de activităţi

18.02 - alte impozite şi taxe fiscale 2.000,00
30.02 - venituri din proprietate 3.056.000,00
31.02 - venituri din dobânzi O
33.02 - venituri din prestări servicii şi alte activităţi 411.100,00
34.02 - venituri din taxe administrative eliberări de permise 46.600,00
35.02 - amenzi, penalităţi şi confiscări 604.800,00
36.02 - diverse venituri 1.528.000,00
37.02 - transferuri voluntare 0,00
39.02 Venituri din capital 0,00
42.02 4. Subvenţii de la bugetul de stat 8.908.000,00
45.02 5. Sume primite - Programul de cooperare elvetiano -roman 43.000,00
48.02 6. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si 38.792.000,00

prefinantari



DENUMIRE INDICATORI Suma propusa
II. CHELTUIELI TOTALE 96.825.000,00
51.02 Autorităţi publice generale 6.590.000,00
54.02 Alte servicii publice generale 176.000,00
55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 607.000,00
56.02 Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asig O

sociale de sanatate
61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională 743.000,00
65.02 Invăţământ 4.049.000,00
66.02 Sănătate 18.503.000,00
67.02 Cultură, Recreere, Religie 10.188.000,00
68.02 Asigurări şi asistenţă socială 2.767.000,00
70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 18.945.000,00
74.02 Protecţia mediului 2.477.000,00
83.02 Agricultura, sivicultura, piscicultura si vanatoare O
84.02 Transporturi 26.659.000,00
87.02 Alte actiuni economice 5.121.000,00

-lei RON -

Excedent inregistrat la data de 31.12.2019 12.714.000 LEI



Lista cheltuielilor de capital (obiectivelor de investitii) pe anul 2020

-lei RON -
Nr.crt Denumirea obiectivelor de investitii Suma propusa

CAPITOL 51.02 - AUTORITATl PUBLICE 140.000

C Alte cheltuieli de investitii 140.000
3 Achizitie echipamente IT 140.000

CAPITOL 65.02 - JNV ATAMANT 2.940.000
C. Alte cheltuieli de investitii 2.940.000
1. Proiect fonduri externe nerarnbursabi le "ZfNO " 2.940.000

CAPITOL 66.02 - SANATATE 18.123.000

A Lucrari in continuare 1.000.000
1. Construire Spital orasenesc Sinaia 8.524.000

2. RK -Copertina CPU 256.000
3. Proiect fonduri externe nerambursabile "Dotare ambulatoriu Spital" 9.343.000

CAPITOL 67.02 - CULTURA 6.698.000

A Lucrari in continuare 6.698.000

1. Proiect fonduri externe nerarnbursabile- Amenajare Gradina Publica 6.698.000
Parc Stirbei

CAPITOL 70.02 - SERVICII DEVOLTARE SI LOCUINTE 14.714.000
A Lucrari in continuare 11.719.000
1. Proiect Eficienta energetica si extindere iluminat zona istoica Sinaia 10.461.000
2. Proiect fonduri externe nerambursabile "Centrul S" 313.000
2. Achizitionare si instalare echipamente de supraveghere 50.000
3. Reabilitare sistem de iluminat public 45.000
4. Reabilitare captare Pescarie si retele apa 850.000
C Alte cheltuieli de investitii 2.995.000
1 Studii si Proiecte 2.995.000

CAPITOL 74.02 PROTECTIA MEOlULUI 792.000
A Lucrari in continuare 792.000
1. Achizitie utilaj de curatenie stradala 792.000
B Lucri noi O

CAPITOL 84.02 - TRANSPORTURI 22.967.000
A Lucrari in continuare 9.605.000
1. Reparatii capital strazi 2.500.000
2. Proiect fonduri externe nerarnbursabile "PARK & RIDE" 980.000
~ Proiect fonduri externe nerarnbursabile "NOC02" 6.125.000.J.

B Lucri noi O
O

C Alte cheltuieli de investitii 13.362.000
1. Proiect fonduri externe nerarnbursabile "ECO-BUS" 9.641.000
2. Achizitie utilaj deszapezit 672.000
3. Achizitie tractor cu tocator de crengi 434.000
4. Hale rnetalice garaj auto 1.400.000
5. Construire toalete, spatii servicii si casierie 1.200.000
6. Achi zi ti e echi parnente rutiere 15.000



CAPITOL 87.02 - ALTE ACTIUNI ECONOMICE 15.000
B Lucrari noi O

O
C Alte cheltuieli de investitii 15.000

Achizitie,dotari Vila CEC 15.000
TOT AL GENERAL: 66.389.000



ROMÂNIA
ORAŞUL SINAIA
CONSILIUL LOCAL

Proiect
Bugetul creditelor interne pe anul 2020

LEIRON
Nr. SPECIFICATIE / DENUMIRE OBIECTIV CAPITOL PROGRAM

Crt 2012
1. INVĂTĂMANT 65.07 60.000
1 Proiect cu finanţare externă nerarnbursabila " ZINO" 60.000
2 SANATATE 66.07 194.700
1 Proiect cu finanţare externă nerarnbursabila " DOTARE AMBULATORIU 194.700

SPITAL"
3 CULTURĂ, RECREERE ,RELIGIE 67.07 152.000
1 Proiect cu finanţare externă nerambursabila " GRĂDINĂ PUBLICĂ PARC 152.000

ŞTIRBEI"
4 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.07 436.500
1 Proiect cu finanţare externă nerarnbursabila " EFICIENŢĂ 249.500

ENERGETICĂ"
2 Proiect cu finanţare externă nerambursabila "CENTRU S " 187.000
4 TRANSPORTURI 84.07 10.156.800
1 Proiect cu finanţare externă nerarnbursabila " ECO BUS " 9.911.800
2 Proiect cu finanţare externă nerambursabila "PARK & RIDE" 120.000

') Proiect cu finanţare externă nerarnbursabila "NOC02 " 125.000-'

TOTAL: 11.000.000
Credit = 11.000.000 - BCR
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BUGETUL I STITUTIILOR PUBLICE FI ANTATE DIN VENIT RI PROPRII SI
S BVENTII - A UL 2020

- lei RON -

DENUMIRE INDICATORI
Suma

propusa
1. VENITURI TOT ALE 23.582.500,00
00.10 1. Venituri curente

din care:
a) Venituri din proprietate 68.500,00

30.10.05 - alte venituri din închirieri 18.500,00
30.10.30 - venituri din concesiuni si închirieri 50,000,00

b) Vanzari de bunuri si servicii 14.684.000,00
33.10.05 - taxe si alte venituri in invatamant 50.000,00
33.10.08 - venituri din prestari servicii si alte activitati 582.000,00
33.10.14 - venituri din taxe invatamant ,contributia elevilor ptr.cantine 428.000,00
33.10.21 - venituri din contracte cu casele de asigurari 7.954.000,00
33.10.30 - venituri din contracte incheiate cu DSP 4.700.000,00
33.10.31 - venituri din contracte cu Ministerul Sanatatii 840.000,00
33.10.50 - venitiri proprii prest.serv. 130.000,00
37.10.01 - donatii si sponsorizari O

2. Venituri din capital O
39.10 - venituri din valorificarea unor bunuri -

40.10.15 Sume utilizate din exedentul anului precedent pentru efectuarea
cheltuielilor din sectiunea de.functionare
3. Subventii 8.830.000,00

42.70 Subventii de la bugetul de stat O
43.09 - subventii de la bugetul local 1.430.000,00
43.33 -subventii din bugetul FNUASS ptr. acoperirea cresteri lor salariale 7.400.000,00



DENUMIRE INDICATORI Suma propusa
II. CHELTUIELI TOTALE 26.237.800,00
65.10 Invatamant 687.700,00
66.10 Sanatate 23.971.600,00
67.10 Cultura recreere si religie 1.578.500,00

.. . .. ..
Bugetul de venttun propru SI subventii pe anul 2020, nu este echilibrat datorita faptului ca unitatile subordinate au
inregistrat urmatorul excedent: Spital Oras Sinaia 2.495.600 lei;

Colegiul M.Cantacuzino 159.700 lei;
TOTAL: 2.655.300 lei.


