
 

 

 

     

 

 

RAPORT   DE    SPECIALITATE    

PENTRU APROBAREA  BUGETULUI   LOCAL  AL ORAŞULUI  STREHAIA  

PE  ANUL  2014 

 

 În conformitate cu  prevederile  Legii   273/2006 - privind finanţele publice locale, a Legii  

bugetului de stat pe anul 2014, prin Decizia  Directorului General  D.G.F.P.  Mehedinţi  şi prin  

Hotărârea Consiliului Judeţean ,  s-au repartizat   Oraşului Strehaia următoarele sume : 

I. Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate  -  total :  

6902 mii  lei care se defalcă în : 

1. Cheltuieli de personal  din învăţământul preuniversitar : - 4730 mii  lei ; 

2. Cheltuieli materiale invăţământ preuniversitar                 - 645 mii lei  

3. Cheltuieli de personal    stabilite prin hotarari judecatoresti – 630 mii lei 

4. Drepturile asistenţilor personali  ai persoanelor cu handicap   769 mii lei. 

5. Servicii publice de evidentă a populaţiei   - 60 mii lei  

6.Ajutoare incalzire                                        -68 mii lei  

II . Sume defalcate pentru echilibrarea  bugetului local –791 mii lei , din care 188 mii lei 

cota  de 20% pentru proiecte ; 

Cote alocate pentru echilibrarea bugetului local – 680 mii  lei, din care  162 mii lei cota  de 

20% pentru proiecte 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean  s-au repartizat   Oraşului Strehaia următoarele sume  

- contributie proiect “ Sistem integrat deseuri” – 290 mii lei 

- contributie obiectiv “Studiu de fezabilitate si proiect tehnic Reabilitare sediu primarie ”-60 

mii lei 

          Avand in vedere cele prezentate  si analiza veniturilor proprii   vă propunem  

următoarea   structură a bugetului local pe anul 2013 : 

 I.   SECTIUNEA  DE FUNCTIONARE 

 A) VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE   -12015 mii lei   ,compuse din  4297 mii  

lei - venituri proprii si    7693 mii  lei suma alocată  din T.V.A.  pentru echilibrare   si 25 mii   lei 

subventii. 

 Structura veniturilor proprii ale bugetelor locale  este stabilita prin legea 273/2006 - privind 

finanţele publice   

B) CHELTUIELILE  SECTIUNII DE FUNCTIONARE   se ridică la valoarea de 12015 mii  

lei  si  au următoarea componenţă : 

1) AUTORITĂŢI PUBLICE – 1380 mii lei,  din care 1150 mii lei - cheltuieli de personal 

,230 mii lei - cheltuieli materiale   

2) SERVICIU PUBLIC DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR –  153 mii Lei ,din care 

128 mii  lei – cheltuieli  de personal si 25 mii  lei cheltuieli materiale  

3) FOND DE REZERVA – 461 mii lei , fond de rezerva la dispoziţia Consiliului Local ; 

4) ORDINE PUBLICĂ – 388  mii  lei ,  din care  383 mii  lei pentru  Poliţia locala (338 

mii lei – cheltuieli de personal  si   45 mii  lei cheltuieli  materiale )   si 5 mii lei pentru Protecţie civilă ; 

 

5) ÎNVĂŢĂMÂNT – 6155 mii lei ,din care, 5360 mii lei –chelt de personal, 745 mii   lei - 

cheltuieli materiale si servicii,50 mii lei- burse. 

 

 6)SANATATE –147 mii  lei, din care 111 mii  lei – cheltuieli de personal, 6 mii lei  pentru  

cheltuieli materiale si servicii şi 30 mii lei pentru contribuţie  utilităţi Centru Multifuncţional  

 7) CULTURA ,ACTIVITATE SPORTIVA -  propunem alocarea  sumei   totale de 347 mii 

lei  ,din care pentru : 

- biblioteca orăşenească – 60.mii lei ( 55 mii  lei - cheltuieli de personal si 5 mii lei cheltuieli 

materiale);             



 - 30 mii   lei – transfer  pentru Casa de Cultura Strehaia ; 

 - 70 mii   lei - pentru finanţarea Clubului Sportiv din subordinea Consiliului Local ; 

- 70 mii   lei pentru pentru Alte cheltuieli culturale în care sunt incluse 3 mii lei  finanţarea  revistei 

Arcade  si 67 mii lei pentru organizarea Zilelor Strehaiene ; 

- ‘Întreţinere parcuri,  grădini publice, zone verzi’ , în suma de  117 mii  lei, din care 67 mii  lei  

cheltuieli de personal  si  50 mii  lei – chelt. materiale . 

 8) La capitolul  “ASISTENŢĂ SOCIALĂ “  propunem alocarea sumei totale de 1554 mii  lei   

defalcată astfel : 

 b) Cantina de ajutor social –230 mii  lei ,din care 80 mii   lei -cheltuieli de personal si  150 mii  

lei - cheltuieli materiale ; . 

 c) Ajutor încălzire– 113 mii  lei( 68 mii lei din sume defalcate) pentru plata ajutor incalzire 

beneficiari Lg.416 ; 

d)  Depturile asistentilor  personali si indemnizatiile  persoanelor cu handicap –1026 mii  lei, din care 

450 mii lei cheltuieli de personal şi576 mii lei pentru plata indemnizaţiilor persoanelor cu handicap ;. 

 9) La capitolul  SERVICII PUBLICE    -  propunem alocarea   de credite bugetare in valoare 

de 720mii  lei care   este impartita pe  subcapitole astfel : 

 a) iluminat      public                         - 650 mii   lei  

 b) Alte actiuni      privind servicii ,dezv. publica si locuinte- 70 mii lei, pentru servicii 

ecarisaj si montarea unor indicatoare stradale 

 10) La capitolul Protectia mediului  sunt cuprinse 610 mii  lei cheltuieli materiale  pentru 

“Salubrizare” ;,din care 290 mii lei pentru Proiect Sistem Management integrat al deseurilor solide" 

 11) La capitolul Transporturi si comunicatii sunt cuprinse 100 mii  lei pentru  reparatii curente   

străzi şi drumuri  din localitatile componente. 

 II. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

A) Veniturile sectiunii de dezvoltare  sunt constituie din  411 mii lei excedentul inregistrat la finele 

anului 2013 

B) Cheltuielile sectiunii  de dezvoltare in suma totala de 411 mii lei se defalca pe subcapitole 

astfel :  

1) Capitolul 51.02.01.03 Autoritati publice   – 60 mii lei pentru studiu de fezabilitate si proiect 

tehnic reabilitare sediu primarie . 

       2) cap.67.02.06 « Sustinere culte » - 300 mii lei pentru realizare capelă ; 

 3) La capitolul  SERVICII PUBLICE    -  propunem alocarea   de credite bugetare in valoare 

de 45 mii  lei care   este defalcata  pe  subcapitole astfel : 

 a) la  subcapitolul Locuinţe sunt alocate 20 mii   lei  pentru  utilitati la blocul de locuinţe ANL  

30apartamente str. Campului; 

b) la subcapitolul   Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte  este   cuprinsa  suma 

de 25 mii   lei pentru     achizitie teren cimitir      

6) La capitolul Transporturi si comunicatii sunt cuprinse 6 mii  lei reprezentănd studiu 

fezabilitate asfaltare str. Tudor Vladimirescu 

Prezentam  in   tabelul de mai jos situatia   in detaliu  a   proiectului  de buget local pe anul 2014  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R 

Cod 

indicator 

proiect 

2014,din 

care 

0 1 3 

SECTIUNEA FUNCTIONARE     

TOTAL VENITURI (rd.3+83+89+96)  00.01 12 015 

VENITURI PROPRII   48.02 4 297 

I.  VENITURI CURENTE (rd.4+49)  00.02 11 990 

A.  VENITURI FISCALE (rd.5+16+27+46)  00.03 11 449 

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 

(rd.6+9+13)  00.04 1 953 

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE 

LA PERSOANE FIZICE (rd.10) 00.06 1 953 

impozit venit transferuri prop imobiliare 03.02.18 12 



Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12)  04.02 1 941 

 Cote defalcate din impozitul pe venit  04.02.01 1 261 

 Sume alocate de  consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor 
locale  04.02.04 680 

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.17)  00.09 1 310 

Impozite si  taxe pe proprietate (rd.18+21+25+26)  07.02 1 310 

 Impozit pe cladiri (rd.19+20)  07.02.01 565 

 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 343 

 Impozit pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 222 

 Impozit pe terenuri (rd.22 la rd.24)  07.02.02 639 

 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 292 

 Impozit pe terenuri de la persoane juridice *) 07.02.02.02 70 

 Impozitul pe terenul din extravilan   *)  07.02.02.03 277 

 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si 
alte taxe de timbru    07.02.03 106 

 Alte impozite si taxe  pe proprietate   07.02.50 0 

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.28+35+37+40)  00.10 8 093 

Sume defalcate din TVA  11.02 7 693 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
sectoarelor Municipiului Bucureşti 11.02.02 6902 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 11.02.06 791 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 

desfasurarea de activitati (rd.41 +44+45) 16.02 400 

 Taxa asupra  mijloacelor de transport (rd.42+43)  16.02.02 373 

 Taxa asupra  mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 310 

 Taxa asupra  mijloacelor de transport detinute de persoane juridice  16.02.02.02 63 

 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  16.02.03 27 

 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 
desfasurare de activitati 16.02.50 0 

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE (rd.47)  00.11 93 

Alte impozite si taxe fiscale (rd.48)   18.02 93 

 Alte impozite si taxe  18.02.50 93 

C.   VENITURI NEFISCALE (rd.50+59)   00.12 541 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.51+57)  00.13 128 

Venituri din proprietate (rd.52 la rd.56)  30.02 128 

 Venituri din concesiuni si inchirieri  30.02.05 128 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.60+68+71+76+80)  00.14 413 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.61 la rd.67) 33.02 93 

 Venituri din prestari de servicii  33.02.08 91 

 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si 
despagubiri  33.02.28 2 

 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  33.02.50   



Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.69+70)  34.02 70 

 Taxe extrajudiciare de timbru  34.02.02 70 

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.72 la rd.75)   35.02 250 

 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale  35.02.01 191 

 Alte amenzi, penalitati si confiscari  35.05.50 59 

Diverse venituri (rd.77 la 79) 36.02 0 

  SUBVENTII  00.17 25 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(rd.98+111) 00.18 25 

Subventii de la bugetul de stat (rd.99+107)  42.02 25 

A. De capital (rd.100 la rd.106)  00.19 0 

B.  Curente (rd.108 la rd.110) 00.20 25 

Ajutor incalzire 42.02.34 5 

Subventii pentru sanatate 42.02.41 20 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare (cu semnul minus) 00.30   

TOTAL  CHELTUIELI   12 015 

 

AUTORITATI PUBLICE,total,din care: 
 

5102 1 380 

    Cheltuieli de personal 10 1150 

    Cheltuieli materiale si servicii 20 230 

SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA APERSOANELOR 5402 153 

    Cheltuieli de personal 10 128 

    Cheltuieli materiale si servicii 20 25 

FOND DE REZERVA   461 

ORDINE PUBLICA  6102 388 

    Cheltuieli de personal 10 338 

    Cheltuieli materiale si servicii 20 50 

      cheltuieli de capital 71   

INVATAMINT,total,din care: 6502 6 155 

    Cheltuieli de personal 10 5360 

    Cheltuieli materiale si servicii   20 745 

    burse 38 50 

    Cheltuieli de capital 70 0 

SANATATE  6602 147 

     Cheltuieli de personal 10 111 

     Cheltuieli materiale si servicii 20 6 

   Transferuri finantare spital 51 30 

    Cheltuieli de capital 71   

plati anii precedenti 85   

CULTURA,total ,din care: 6702 347 

     Cheltuieli de personal 10 122 

     Cheltuieli materiale si servicii 20 125 

     Transferuri(subventii) 51 100 

    Sustinere culte  59   

                din care defalcate pe subcapitole :     

Biblioteca,total ,din care: 67020302 60 



      cheltuieli de personal 10 55 

      cheltuieli materiale  20 5 

    Casa de cultura, total din care 67020306 30 

     Transferuri(subventii)   30 

chelt materiale (reparatii)   0 

    activitati sportive  67020501 70 

      cheltuieli materiale  20   

     Transferuri(subventii) 51 70 

   Intretinere gradini publice, zone verzi, parcuri, baze sportive si 

de agrement, din care  67020502 117 

      cheltuieli de personal 10 67 

      cheltuieli materiale  20 50 

      

Alte activitati    sportive si culturale  670250 70 

      cheltuieli de personal 10 0 

      cheltuieli materiale  20 70 

ASISTENTA SOCIALA,total ,din care: 6802 1 554 

    Cheltuieli de personal  10 700 

    Cheltuieli materiale si servicii 20 165 

Ajutoare sociale  57 689 

         din care,defalcate pe subcapitole :     

Cantine de ajutor social   ,total ,din care: 68021502 230 

    Cheltuieli de personal  10 80 

    Cheltuieli materiale 20 150 

ajutor incalzire 68021501 113 

Drepturile asistentului personal 680205 1 026 

    Cheltuieli de personal  10 450 

transferuri(indemnizatii persoane cu handicap) 57 576 

Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 0 

Alte ajutoare,indemnizatii 680250 185 

    Cheltuieli de personal  10 170 

    Cheltuieli materiale 20 15 

SERVICII PUBLICE 7002 720 

     Cheltuieli de personal  10   

     Cheltuieli materiale 20 720 

     Cheltuieli de capital 70 0 

                  din   care  defalcate pe subcapitole:     

Iluminat  public 700206 650 

Locuinte 700203 0 

        Cheltuieli de capital  70   

Alimentare cu apa  700205   

Alte actiuni      privind servicii ,dezv. publica si locuinte,din care 700250 70 

     Cheltuieli materiale 20 70 

        cheltuieli  de capital 70   

PROTECTIA MEDIULUI 7402 610 

     Cheltuieli de personal  10   

     Cheltuieli materiale 20 610 

     Cheltuieli de capital 70   



,din care  pe subcapitole                       SALUBRIZARE 740205 610 

     Cheltuieli materiale 20 610 

Canalizarea si tratarea apelor reziduale  740206   

TRANSPORTURI SI COMUNICATII(drumuri si poduri) 8402 100 

cheltuieli materiale si servicii 840203 100 

     Cheltuieli de capital     

SECTIUNEA DEZVOLTARE     

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 

00.31+00.14+00.14+00.15+00.17+45.02) - TOTAL 0 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare     

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02)   0 

Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.07) 0 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de 
dezvoltare a infrastructurii  si a  bazelor sportive din spaţiul rural 11.02.07   

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)   0 

Diverse venituri      (cod 36.02.07+36.02.08)   

TOTAL  CHELTUIELI   411 

AUTORITATI PUBLICE,total,din care: 5102 60 

    Cheltuieli de capital inclusiv reparatii capitale 70 60 

CULTURA,total ,din care: 6702 300 

      cheltuieli de capital 70 300 

                din care defalcate pe subcapitole :     

Sustinere culte 670206 300 

SERVICII PUBLICE 7002 45 

     Cheltuieli de personal  10   

     Cheltuieli de capital 70 45 

                  din   care  defalcate pe subcapitole:     

Locuinte 700203 20 

        Cheltuieli de capital  70 20 

Alte actiuni      privind servicii ,dezv. publica si locuinte,din care 700250 25 

        cheltuieli  de capital 70 25 

TRANSPORTURI SI COMUNICATII(drumuri si poduri) 8402 6 

     Cheltuieli de capital 840203 6 

 

 

 În ceea ce priveşte bugetul   activităţilor finanţate din venituri  proprii si subvenţii     prezentăm 

următoarele propuneri :  

 1) La Casa de Cultură Strehaia   propunem un buget  total   la venituri de 35 mii  lei realizat 

din 30 mii   transferuri     de la bugetul local   si 5 mii lei venituri  proprii. 

 Cheltuielile totale în suma de 35 mii lei se defalcă în  22 mii  –chelt. de personal, 13 mii  lei – 

cheltuieli materiale. 

 2) la capitolul “Piaţă ,târg”   propunem  un buget  total  de 301 mii lei care va fi constituit  din 

100 mii  lei venituri proprii 2013 si 201 mii lei –soldul la 31.12.2013,  care vor fi folosite pentru 

acoperirea cheltuielilor   in valoare totală de  301 mii   lei care se compun din  41 mii  lei - cheltuieli de 

personal si  260 mii  lei - cheltuieli materiale  si prestări servicii , în care  sunt incluse  si lucrări  de 

reparaţii 



 3) Cap. Invăţământ   are un buget total de  57 mii lei din  sold 31.12.2013 de  7 mii lei şi 

venituri din chirii, cantina şi ateliere  care se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor  materiale 

aferente acestor activităţi . 

 4) Clubul Sportiv are un buget total de 73 mii  lei  compus din  70 mii lei subvenţie de la 

bugetul local  si 3 mii lei  venituri proprii care se utilizează  pentru chelt. de personal  39 mii  lei si 34 

mii lei  - cheltuieli materiale. 

Prezentăm  mai jos structura   bugetului activităţilor finanţate din venituri extrabugetare si 

alocaţii de la bugetul  local : 

nr.crt. Capitolul BUGET 

BUGET 

RESTANTE 

    

2014, din 

care   

    mii lei  mii lei  

I Venituri Total  258 0 

1 piata ,,total ,din care 100 0 

   - venituri proprii  100   

  alocatii buget      

2 Casa de Cultura,total,dincare  35 0 

   - venituri proprii  5   

  alocatii buget  30   

3 invatamint 50 0 

      - venituri proprii  50   

      - alocatii buget local     

5 Clubul Sportiv 73 0 

      - venituri proprii  3   

      - alocatii buget local 70   

II Cheltuieli ,total  466 0 

1 Piata ,tirg,Total, din care 301 0 

   -  Cheltuieli de personal  41   

    - cheltuieli materiale  260   

    - cheltuieli de capital      

2 Casa de Cultura Strehaia  35 0 

   -  Cheltuieli de personal  22   

    - cheltuieli materiale  13   

    - cheltuieli de capital      

3 
Invatamint(cantina, internat, ateliere liceu, 
chirii 57 0 

   -  Cheltuieli de personal      

    - cheltuieli materiale  57 0 

5 Clubul Sportiv 73 0 

   -  Cheltuieli de personal  39   

    - cheltuieli materiale  34   

 

Având în vedere cele prezentate  vă supunem spre analiză  proiectul de buget şi programul de investiţii  

pe anul 2014. 

  

       PRIMAR                    DIRECTOR EXECUTIV 

   Ing. Burcu Sâmion                                                                   ec. Mihuţescu Eufimie 
 

 
  


