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PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al oraşului Techirghiol pentru anul 2020 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol,  intrunit in sedinta extraordinara din 24.02.2020, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian,  

            Având în vedere: 

- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, 

- Prevederile art.39, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

actualizată,  

- Prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, 

- Anunțul nr. 1174/23.01.2020 privind consultarea publică a proiectului, 

 Văzând prevederile art.  129, alin. 1, alin. 2, lit. b şi alin.4 , lit.a  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, 

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

administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 Art.1 – Se aprobă  Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al oraşului Techirghiol pentru anul 

2020,  conform anexelor – parte integranta la 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. 

 

 Înregistrat cu nr. ............. / ................................ 

 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

AVIZAT, 

       SECRETAR GENERAL, 

         DR.JR. NICULINA PAROSANU 
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SERVICIUL VENITURI, CONTABILITATE  

Nr. 2731  din 18.02.2020 

 

                     VIZAT, 

                    PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

 

Nota de fundamentare  

privind proietul bugetului local pe anul 2020 

 

Fundamentarea veniturilor bugetului local s-a realizat avandu-se in vedere: 

- prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru anul 2020, precum si pentru 

urmatorii ani, conform scrisorii-cadru a Ministerului Finantelor Publice; 

- strategiile locale precum si prioritatile stabilite in propunerile de buget comunicate de directiile din 

cadrul Primariei Techirghiol  si deinstitutiile publice din subordinea Consiliului Local Techirghiol; 

- Legea nr.5 din 06.01.2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

- Legea nr.273 din 29.06.2006 privind finantele publice locale, actualizata; 

Veniturile bugetului local se constituie din: 

a) Venituri proprii, formata din :impozite ,taxe, contributii, alte varsaminte,alte venituri si cote 

defalcate din impozitul pe venit; 

b) Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

c) Subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete. 

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local s-a bazat pe constatarea ,evaluarea si 

inventarierea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele 

si taxele aferente in scopul evaluarii corecte a veniturilor. 

Pentru anul 2020 veniturile bugetului local propuse sunt in cuantum de 64.974.110 lei din care: 

-venituri proprii                                                                                                                12.736.566 lei; 

-sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat                                                      2.609.414 lei; 
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-subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete                                                 6.602.368 lei; 

-sume primite de la Uniunea Europeana                                                                            43.025.762 lei; 

In sustinerea veniturilor totale propuse s-a adaugat excedentul in suma de 14.424.168 lei cu care s-a 

incheiat anul financiar 2019 conform Hotararii Consiliului Local nr.1/2020.  

Cheltuielile bugetului local pe anul 2020 sunt fundamentate, dimensionate si repartizate pe destinatii, 

respectiv pe actiuni, activitati, programe , proiecte, obiective,  si se efectueaza in concordanta cu 

atributiile care-i revin autoritatii administratiei publice locale, cu prioritatile stabilite de aceasta, in 

vederea functionarii in interesul colectivitatii locale. 

Cheltuielile prognozate in bugetul pe anul 2020 sunt in suma de 79.398.278 lei. 

Repartizarea acestei sume s-a facut pe urmatoarele capitole bugetare: 

-cap.51-Autoritati publice si actiuni externe   5.456.335 lei reprezentand un procent de           6.88% ; 

-cap.54-Alte servicii publice generale 247.876 lei reprezentand un procent de                             0.32%; 

-cap.61-Ordine publica si siguranta nationala 670.282 lei reprezentand un procent de               0.85%; 

-cap.65-Invatamant  708.923 lei reprezentand un procent de                                                           0.90%; 

-cap.67-Cultura, recreere si religie 4.227.006 lei reprezentand un procent de                               5.33%; 

-cap.68-Asistenta sociala 2.768.464 lei reprezentand un procent de                                               3.5%; 

-cap.70-Servicii de dezvoltare publica, locuinte 20.923.493 lei reprezentand un procent de    26.36%; 

-cap.74-Protectia mediului 2.917.056 lei reprezentand un procent de                                            3.68%; 

-cap.84-Transporturi, strazi 41.478.843 lei reprezentand un procent de                                        52.2%. 

Urmarind dezvoltarea durabila a orasului in anul 2020, investitiile vor ocupa o pondere mare in 

cadrul bugetului, majoritatea obiectivelor fiind cele pe fonduri europene a caror contracte de finantare 

au fost semnate in 2018 si 2019. 

Astfel,  se propun urmatoarele obiective: 

- definitivarea constructiilor de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din casele nationalizate 

derulate conform O.U.G. nr.74/2007 ce au fost edificate in orasul Techirghiol, str.A.I.Cuza prin 

executarea lucrarilor de bransare la reteaua de electricitate cat si  realizarea de lucrari de amenajare a 

aleilor pietonale, a parcarilor, locurilor de joaca pentru copii, spatiilor verzi din zona adiacenta ; 

- asigurarea functionalitatii obiectivelor turistice implementate prin programele cu finantare 

nerambursabila provenind de la Uniunea Europeana, cum sunt:’’Dezvoltarea turismului de agrement 
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in orasul Techirghiol’’,’’Amenajare mal lac Techirghiol”,’’Parc de recreere in orasul 

Techirghiol’’,’’Modernizarea unor strazi in orasul Techirghiol’’,”Arta  gradinilor transfrontaliere la 

M.Neagra “; 

- construirea unui sediu nou al primariei ,investitie inceputa in anul 2018 si continuata si pe parcursul 

anilor 2019,2020; 

- lucrari de ,, Modernizarea si extinderea Teatrului de Vara si reabilitarea trotuarelor din zona adiacenta 

in orasul Techirghiol’’, cod SMIS 125361, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana; 

- lucrari de ,,Dezvoltare a infrastructurii pentru turismul balnear si a activitatilor recreative in statiunea 

balneara ’’,cod SMIS 118447, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana; 

- lucrari pentru ,,Cresterea atractivitatii turistice a statiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea 

infrastructurii turistice tehnico-edilitare zona A202 ’’,cod SMIS 120166, cu fonduri nerambursabile de 

la Uniunea Europeana; 

- lucrari de ,,Valorificare a potentialului balnear si turistic al Lacului Techirghiol prin dezvoltarea 

infrastructurii tehnico edilitare ’’, cod SMIS 118986,cu fonduri nerambursabile de la Uniunea 

Europeana; 

-  lucrari de ,,Imbunatatirea mediului urban prin transformarea unui teren neutilizat intr-o gradina 

 publica, oras Techirghiol, cod SMIS 119071, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana; 

-   lucrari de constructii a unei sali de sport pentru activitati sportive in cadrul Liceului Emil Racovita 

Techirghiol; 

-   lucrari infiintare retea  de distributie de gaze naturale in orasul Techirghiol;  

-  vor continua programele de  plantari de material dendrologic, ornamentarea intersectii si plantarea 

florilor de sezon. 

Programele si actiunile cu caracter social vor continua si in anul 2020 prin acordarea  de ajutoare 

- decontare abonamente transport minorilor cu handicap si a insotitorilor acestora,decontarea 

serviciilor fizioterapeutice pentru copii minori cu handicap,ajutoare de inmormantare pentru cazurile 

sociale, ajutoare de urgenta pentru probleme medicale,acordarea unei mese calde copiilor cu risc de 

abandon scolar in cadrul proiectului -O sansa la educatie.O sansa la o viata mai buna . 

Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat in stricta corelare cu posibilitatile reale de 

incasare a veniturilor bugetului local, estimat a se realiza. 
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Proiectul de buget pe anul 2020 se bazeaza pe propunerile Directiilor si Serviciilor din cadrul 

Primariei si reflecta in principal mentinerea in conditii normale a proiectelor de investitii si 

functionalitatea institutiei in conditii optime.    

Anexam la prezenta nota ca parte integranta din  proiectul bugetului de venituri si cheltuieli 

pe anul 2020, dupa cum urmeaza: 

➢ Anexa nr.1  -Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2020 -sinteza; 

➢ Anexa nr.2- Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2020-venituri proprii; 

➢ Anexa nr.3- Lista de investitii pe anul 2020 detaliata. 

 

AVIZAT, 

ŞEF SERVICIU 

Valeanu Viorel 

 ÎNTOCMIT, 

Inspector  

Enache Mioara 
 

 

 

 


