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RAPORT SPECIALITATE 

Privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 – republicata, privind finantele publice 

locale,  propunem spre aprobare  bugetul de venituri şi cheltuieli al  Orasului Sinaia pe anul 

2019 astfel : 

COD DENUMIRE INDICATORI Suma propusa 

I. VENITURI TOTALE 40.996.000,00 

11.02.02 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea  

    cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor 

1.096.000,00 

 

11.02.05 2.Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene si comune  

11.02.06 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

1.713.600,00 

 

48.02 4. Venituri proprii 

    din care: 
29.110.000,00 

03.02.18     -impozitul pe  veniturile din transf propr imobiliare din patrim 

personal 

111.500,00 

04.02.01      - cote defalcate din impozitul pe venit 5.883.600,00 

04.02.04      - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru               

echilibrarea bugetelor locale 

477.800,00 

 

07.02      - impozite şi taxe pe proprietate     9.183.000,00 

12.02      - alte impozite şi taxe generale bunuri şi servicii 1.672.000,00 

15.02      - taxe pe servicii specifice 2.062.800,00 

16.02      - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 

       desfăşurarea de activităţi 

1.913.000,00 

18.02      - alte impozite şi taxe fiscale 2.000,00 

30.02      - venituri din proprietate 3.184.000,00 

31.02      - venituri din dobânzi 0 

33.02      - venituri din prestări servicii şi alte activităţi 371.000,00 

34.02      - venituri din taxe administrative eliberări de permise 26.300,00 

35.02      - amenzi, penalităţi şi confiscări 684.000,00 

36.02      - diverse venituri 3.348.700,00 

37.02      - transferuri voluntare  

39.02     Venituri din capital 190.300,00 

42.02  4. Subvenţii de la bugetul de stat  2.723.400,00 

48.02  5. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari 6.353.000 

 

II. CHELTUIELI  TOTALE  46.697.000 

51.02 Autoritați publice generale  5.982.000,00 

54.02 Alte servicii publice generale     165.000,00 

55.02 Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi    710.000,00 

56.02 Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asig.sociale 

de sănătate 

              0.00 

61.02 Ordine publica și siguranță natională      747.000,00 

65.02 ]Învățamânt 2.393.800,00 

66.02 Sănătate 1.388.000,00 

67.02 Cultură 5.750.500,00 

      

 

  Gradul de realizare al încasărilor privind  veniturilor proprii în ultimii doi ani a fost mai mic 
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68.02 Asigurări şi asistenţă socială 2.349.000,00 

70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 10.355.200,00 

74.02 Protecţia mediului 2.185.000,00 

83.02 Agricultura, sivicultura, piscicultura si vanatoare 0 

84.02 Transporturi 9.991.500,00 

87.02 Alte actiuni economice 4.680.000,00 
             

     Gradul de realizare al încasărilor privind veniturile proprii în ultimii doi ani a fost mai mic de 97% 

pe fiecare an, datorită acestui lucru, veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2019 sunt 

fundamentate la nivelul realizărilor din anul precedent, conform Legii 227/2015 –Cod Fiscal, la care 

se adaugă valorile estimate cu noile taxe aprobate prin HCL nr. 233/17.12.2018, privind  stabilirea 

impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019. 

În acest sens, serviciul buget precum și celelalte servicii de specialitate din aparatul propriu 

al primarului vor intensifica controalele în teren pentru atragerea de surse   suplimentare de venit  la 

bugetul local și se vor lua toate măsurile legale pentru recuperarea restanțelor din anii precedenți.  

Analizând notele de fundamentare prezentate de unitățile din subordinea Consiliului local și 

de serviciile din aparatul de specialitate, executivul a luat in calcul finanțarea cu prioritate a 

cheltuielilor de strictă necesitate, care să asigure o funcționalitate normală a activitaților, precum și 

finalizarea unor obiective de investiții. 

Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli conține urmatoarele anexe: 

     - Anexa 1: Estimarea veniturilor pe anul 2019, detaliat pe fiecare sursă de venit.  

     - Anexa 2: Cheltuielile, detaliate pe capitole și subcapitole și clasificație funcțională. 

     - Anexa 3: Lista detaliată a obiectivele de investiții propuse a se finanța în anul 2019.  

 Bugetul de venituri si cheltuieli privind activitațile finanțate integral sau partial din venituri 

proprii conține urmatoarele anexe: 

     - Anexa 4: Bugetul instituțiilor finanțate integral sau total din venituri proprii - Venituri  

     -Anexa 5: Bugetul instituțiilor finanțate integral sau total din venituri proprii –  Cheltuieli 

     -Anexa 6: Program excedent 2018      

Excedentul  constituit  şi înregistrat la data de  31.12.2018 este în sumă de   5.700.975,39 lei, si va fi 

repartizat  în secţiunea de dezvoltare  din care: 550.000 lei, privind obiectivul de investitii 

Modernizare graj Calea Brasovului, 2650,975,39 lei, privind obiectivul  de investitii Studii si 

proiecte, iar diferenţa de 2.500000 lei reparaţii capitale strazi, conform Anexei nr.6.  

 Propunerile bugetare pe anul 2019 au la baza o analiză reală a condițiilor actuale de 

posibilitați reale de încasare a veniturilor bugetului local, precum și o gestionare exigentă a 

cheltuielilor, punându-se accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate (cheltuieli de 

personal, protecție socială, cofinanțări, finanțarea obiectivelor de investiții in continuare). 

 Executivul, va analiza lunar execuția bugetară și în funcție de evoluția încasarii veniturilor se 

vor efectua dupa caz rectificari bugetare, mai ales că in conformitate cu prevederile Legii 273/2006 

privind finanțele publice locale, veniturile rezultate din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului 

privat (39.02) și din donații si sponsorizari (37.02) se cuprind în secțiunea de dezvoltare numai dupa 

încasarea lor. 

Se supune spre analiză și aprobare Consiliului local al orașului Sinaia bugetul de venituri si 

cheltuieli. 
  

SEF SERV. BUGET,  

 Vasile Paula  
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