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PROIECT 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al anului 2019 al C.S. SPARTA TECHIRGHIOL 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa din data de .....................,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. Primar 

– Soceanu Iulian-Constantin,  

            Având în vedere: 

- adresa nr. 114/04.03.2020 a C.S. SPARTA TECHIRGHIOL,  

- H.C.L. nr. 109/2016 privind înfiinţarea Clubului sportiv orăşenesc de drept public „Club 

Sportiv Sparta Techirghiol”, 

- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare, 

 Văzând prevederile art.87, art.129, alin. 2, lit. b, alin. 4 , lit. a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, 

In temeiul prevederilor art. 139, alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2019 

al C.S. SPARTA TECHIRGHIOL, conform anexei - parte integrantă din prezenta. 

 

Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituţiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 Inregistrat cu nr................ / ............................ 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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Nr.114  din 04.03.2020 

          

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului de 

venituri si cheltuieli al CLUBULUI SPORTIV SPARTA TECHIRGHIOL, 

judetul Constanta pentru anul 2019  

 

Avand in vedere prevederile art.1, alin.2 ,pct. b , art.14, alin.(1-4),art.21,alin. 

4, art.23, alin. (1-2),  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

In cazul de fata, se prezinta spre aprobare executia anului 2019 conform 

tabelelor, parte componenta la prezentul. 

Executia bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Sparta 

Techirghiol pentru anul 2019 s-a efectuat prin Trezoreria Eforie, prin evidentierea 

in conturi distincte a veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate si pe cele doua 

sectiuni: sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare. 

Sectiunea de functionare, parte de baza obligatorie a bugetelor, prezinta 

situatia veniturilor necesare finantarii cheltuielilor curente si platile efectuate pana 

la data de 31.12.2019, angajate si utilizate in corelare cu veniturile incasate. 

Sectiunea de dezvoltare, parte complementara a bugetului, cuprinde 

veniturile si cheltuielile aferente programului investitional, in limitele 

angajamentelor legale si bugetare ce au fost asumate pentru acest an bugetar. 

In aceasta perioada, procesul bugetar s-a derulat in limitele creditelor 

bugetare autorizate pe fiecare categorie de cheltuieli cu respectarea prevederilor 

legii 273/2006 privind finantele publice locale, referitoare la executia bugetara. 
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Veniturile aferente bugetului Clubului Sportiv Sparta Techirghiol pentru sectiunea 

de functionare si dezvoltare la 31.12.2019 sunt urmatoarele: 

 

INDICATORI PREVEDERI  INITIALE 

ANUALE  

INCASARI REALIZATE  

Venituri din subventii 

Consiliul Local 

7260000,00 658322,90 

Venituri taxa sala de sport 

,sala Sparta si terenul de 

fotbal   

   25000,00   48192,50 

Venituri din sponsorizari     5000,00     6220,00 

TOTAL VENITURI  756000,00 712735,40 

 

 

Platile nete de casa aferente sectiunii de functionare si dezvoltare ce s-au  efectuat 

in anul 2019 sunt urmatoarele: 

 

  Prevederi initiale anuale  Plati 

Cheltuieli de personal  308000,00 284357,00 

Cheltuieli bunuri si 

servicii 

268000,00 288822,36 

Cheltuieli de capital 150000,00 139556,04 

Total cheltuieli  726000,00 712735,40 

    

 

 

 

Presedinte,                                                                                       Contabil, 

Logofatu Costel-Remus                                                                      Amet Guler 
 
 

 

 

 


