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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli   pe anul 2019 

 

 

 

        Pentru iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al oraşului Sinaia pe anul 2019, am luat la cunoştinţă și am analizat în profunzime posibilitățile 

de încasare a veniturilor la bugetul local precum și gestionarea  exigentă a cheltuielilor, unde am 

pus accent  pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate cum sunt: cheltuielile de personal, 

protecție civilă, cofinanțări proiecte cât și finanțarea obiectivelor de investiții în continuare. 

     De asemenea, am ţinut cont de raportul de specialitate nr.7223/07.03.2019 al Serviciului 

Buget al oraşului Sinaia, prin care se propun prevederile bugetare pentru anul 2019. 

     Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al  

orasului Sinaia pe anul 2019 conform urmatoarelor  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  astfel : 550.000 lei, privind obiectivul de investitii Modernizare graj 

Calea Brasovului, 2.650.975,39 lei, privind obiectivul  de investitii Studii si proiecte, iar diferenţa de 

2.500.000 lei reparaţii capitale strazi, conform Anexei nr.6.  

      Consider şi doresc, ca acest proiect de buget supus dezbaterii publice cât si aprobarii 

Consiliului local, să fie  unul viabil si să răspundă necesităților comunității. 

     Va propun spre aprobare , pe capitole si subcapitole, proiectul de buget pe anul 2019 si 

estimari 2020-2022. 

     Invoc in sustinerea propunerii mele art.36 (2) litera “b” si (4) litera “a” din Legea 

2015/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.273/2006 

privind finantatele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.  
    

                                               PRIMAR, 

                                 Vlad Oprea 
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