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BUGET LOCAL

 Definitie:
 Instrument de planificare,document prin care sunt prevazute si

aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile, sau , dupa caz,
numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a institutiilor
publice;

 Cadrul legal:

 Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare ;

 Legea nr.356 /2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014;

 Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu
modificarile si completarile ulterioare;

 Legea contabilitatii nr.81/2001, republicata;



VENITURILE BUGETULUI
LOCAL

Venituri
proprii

Transferuri voluntare,
altele decat subventiile
(sponsorizari si donatii)

Subventii primite
De la bugetul de stat
Si de la alte bugete

Sume defalcate
din unele venituri

ale bugetului de stat

Sume primite de la
U.E.

in contul
platilor efectuate



Secţiunea de funcţionare -
VENITURI

 Venituri proprii, potrivit art.5 alin (1) lit.a) ,cu exceptia
veniturilor din valorificarea unor bunuri;

 Venituri proprii ale institutiilor publice locale finantate
integral sau partial din venituri proprii;

 Subventii pentru finantarea cheltuielilor curente;

 Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
pentru finantarea cheltuielilor curente;

 Venituri din imprumuturi acordate institutiilor si serviciilor
publice locale sau activitatilor finantate integral din
venituri proprii;

 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare, care se reflecta cu valoare negativa



Secţiunea de dezvoltare -
VENITURI

 Varsaminte din sectiunea de functionare;

 Sume rezultate din valorificarea unor bunuri;

 Subventii pentru cheltuieli de capital;

 Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat pentru finantarea cheltuielilor de capital;

 Sume primite de la Uniunea Europeana si/sau alti
donatori in contul platilor efectuate si prefinantari.



CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

cheltuieli
totale

Proiecte de
finantare
din fonduri

externe
erambursabile
post-aderare materiale

asigurari
sociale

Operatiuni
financiare

dobanzitransferuri

alte
cheltuieli

investitii

salarii



Secţiunea de funcţionare -
CHELTUIELI

 Cheltuieli de personal;

 Bunuri si servicii;

 Dobanzi;

 Subventii;

 Transferuri curente intre unitatile administratiei publice;

 Alte transferuri pentru cheltuieli curente;

 Asistenta sociala;

 Rambursari de credite;

 Alte cheltuieli;

 Imprumuturi pentru institutii si servicii publice locale sau
activitati finantate integral din venituri proprii.



Secţiunea de dezvoltare -
CHELTUIELI

 Cheltuieli de capital;

 Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile de postaderare;

 Transferuri pentru cheltuieli de capital;

 Alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital;

 Rambursarea imprumuturilor contractate pentru
implementarea proiectelor cu finantare externa
nerambursabila de postaderare , prevazuta a fi
realizata din sumele rambursate .



CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL
pe activităţi

Autoritati executive

Dobanzi

Transferuri din
bugetele locale catre
bugetul fondului de
asigurari sociale de

sanatate

Servicii publice
comunitare

de evidenta persoanelor

Protectie civila si
protectie impotriva

incendiilorCultura si recreeere

Asigurari si
asistenta sociala

Locuinte,servicii si
Dezvoltare publica

Protectia mediului
Salubrizare si canalizare

Strazi,drumuri si poduri

Invatamant

Centrul comunitar pt.
persoane de varsta a treia

Centrul de servicii de
Recuperare Neuromotorie

de tip ambulatoriu



UNITĂŢI CARE SE FINANŢEAZĂ DIN 
BUGETUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI ADJUD
 Primaria municipiului- activitate proprie ;
 Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor;
 Centrul Comunitar pentru persoane de varsta a treia;
 Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip

ambulatoriu;
 16 unitati de invatamant (7 gradinite, 7 scoli, 2 licee);
 3 unitati de cultura ( casa de cultura Adjud , camin cultural

Adjudu–Vechi, Biblioteca Municipala);
 Asistenta sociala si medico- sociala ;
 Activitatea de dezvoltare servicii publice si locuinte inclusiv

cofinantarile la programe europene ;
 Administratia Pietei;
 Apararea impotriva dezastrelor , protectie civila , p.s.i. si

altele;
 Datoria publica interna ;
 Protectia mediului;
 Transporturi.



ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE 
ELABORĂRII PROIECTULUI DE BUGET PE 

ANUL 2014

 S-au inventariat problemele ridicate de cetateni la intalnirile ce au
avut loc in anul 2013 si in cadrul audientelor precum si cele
propuse de institutiile din subordine;

 S-au analizat, selectat si prioritizat proiectele propuse;

 A fost efectuata prognoza veniturilor pe anul 2014;

 S-a elaborat proiectului de buget pe anul 2014;



DECLARAŢIA DE POLITICĂ BUGETARĂ 
PE ANUL 2014

Politica fiscala va avea in vedere:

 Evitarea unui grad ridicat de fiscalitate;

 Imbunatatirea sistemului de comunicare in scopul impunerii si
colectarii impozitelor si taxelor locale;

Masuri fiscale :

 Acordarea de bonificatii de 10% pentru plata integrala pana la
31.03.2014 a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren si taxa
asupra mijloacelor de transport pentru persoanele fizice;

 Acordarea de scutiri la plata a impozitului pe cladiri si a
impozitului pe teren pentru persoanele cu venituri sub salariul
minim brut pe economie si a impozitelor si taxelor locale pentru
persoanele cu handicap, veteranii de razboi, fostii detinuti politici,
revolutionarii de la 1989( cf. legilor specifice);



DECLARAŢIA DE POLITICĂ 
BUGETARĂ PE ANUL 2014

Politica bugetara are in vedere:
Elaborarea bugetului pe programe, intr-un cadru participativ avand la baza strategia de dezvoltare a
municipiului;

•Dezvoltarea infrastructurii prin contributii locale pentru prestarea unor servicii publice, precum si prin
accesarea de fonduri externe nerambursabile post-aderare;
•Realizarea de parteneriate cu societatea civila si promovarea actului de voluntariat pentru intretinerea si
dezvoltarea activelor domeniului public;

 Stabilirea urmatoarelor prioritati de alocare a surselor bugetului local:
 Autoritati executive – 12,7%
 Invatamant –36,7%
 Sanatate – <1%
 Protectie civila si Protectia contra incendiilor -1,85%
 Cultura, recreere si religie – 20%
 Asistenta sociala – 2,8%
 Locuinte, servicii si dezvoltare publica -15,7%
 Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor - 1,86%
 Centre de asistenţă socială– 2,8% (varsta a III-a, CARTHA , neuromotor )
 Transporturi şi comunicaţii – < 1%
 Protectia mediului – 3,6 %
 Serviciul datoriei publice -1%
 Rezerve bugetare - 0,65%

•Investitiile vor reprezenta un procent de 4% din prevederile bugetului local, cu excepţia celor finanţate 
prin proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare ;



Propuneri şi sugestii ale cetăţenilor , cu privire la 
buget , îmbunătăţirea activităţii şi comunicare

 Forum de discuţii pe un website mai bine adaptat nevoilor moderne 
de informare

 Instalarea unui nr.de telefon cu apel gratuit

 Stimularea întâlnirilor între generaţii

 Centura de circulaţie ocolitoare a oraşului

 Măsuri în ceea ce priveşte câinii comunitari care au devenit o 
problemă pentru comunitate

 Promovarea exemplelor de bună practică şi a elitelor locale

 Dezbaterile publice să aibă finalitate şi promisiunile respectate



PARTICULARITĂŢI  ÎN  FUNDAMENTAREA 
BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014

 Elaborarea bugetului local pe anul 2014 atât pe
total cât şi pentru secţiunea de funcţionare şi
pentru secţiunea de dezvoltare

 Fundamentarea veniturilor proprii în bugetul
anului 2014 la nivelul realizărilor din anul 2013 şi
nu la nivelul drepturilor constatate de încasat

 Încadrarea cheltuielilor de personal în plafonul
anual transmis de Direcţia Generală a Finanţelor
Publice



PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI ADJUD
PE ANUL 2014

Venituri (mii lei)
Realizari
2012

Realizari
2013

Necesar
2014

Total ,din care: 27.291,35 38.899,31 30.400

Venituri proprii,din care: 13.962,71 13.989,39 14.517

Cote defalcate din impozitul pe venit 7.734,79 7.209,30 8.400

sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor
locale 218,70 276,00 248

Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, din
care: 10.613,70 11.885,83 11,584

sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul municipiului, din care: 9.815,70 11.561,83 11.384

sume defalcate din TVA pentru finantarea activitatii de
invatamant si alte activitati descentralizare ale municipiului 0 0 0

sume defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice
livrate populatiei 0 0 0

sume defalcate din TVA pentru drumuri 0 0 0

sume defalcate din TVA pentru ajutorul social si ajutor pentru
incalzirea locuintei cu lemn ,carbuni, si combustibil petrolieri 0 0 0

sume defalcate din TVA pentru finantarea serviciilor comunitare
de evidenta a persoanelor 0 0 0

sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 798,00 324,00 200



PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI ADJUD PE ANUL 2014

Realizat
2013

Necesar
2014

Subvenţii(mii lei): 5.852,34 3.709

Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 
sănătăţii 2.250,61 205

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de
locuit 0 0

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintelor cu lemne , carbuni , combustibili
petrolieri 143,15 67

Subvenţii primite de la bugetele consiliilor  locale şi 
judeţene pentru ajutoare în situaţii de extermă 
dificultate 0 0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
fonduri externe nerambursabile ( FEN ) postaderare 3.335,36 3.437

Subvenţii de la alte administraţii 123,21 0

Sume FEN post-aderare în contul plăţilor 
efectuate 7,163,35 590



Ponderea categoriilor de venit
în total venituri 2014

Sume defalcate
din unele

venituri ale
bugetului de
stat; 11584

Venituri proprii;
14517

Subventii; 3709

Sume primite de
la UE in contul

platilor
efectuate; 4027



EVOLUŢIA VENITURILOR 
ÎN PERIOADA 2012-2013
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PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI ADJUD
PE ANUL 2013

CHELTUIELI ( mii lei) Realizări 
2012

Realizări

2013

Prevederi
2014

TOTAL din care: 27.328,23 38.893,67 30.400

Autorităţi executive 3.927,48 3,596,79 3.870,8

Învăţământ 9.911,93 11,623,22 11.160

Sănătate 2.707,87 2.661,19 196

Cultura, recreere şi religie 2.438,63 3,409,91 6.014

Transferuri cu caracter general între
diferite nivele ale administraţiei

45,63 0 0

Asigurări şi asistenţă socială 1.994,13 3.899,77 1.787

Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică 3.973,60 9.291,83 4.773,3

Transporturi şi comunicaţii 582,17 1.223,69 142,5

Protecţia civilă şi Protecţia contra 
incendiilor

595,98 1.770,03 565,4

Serviciul public comunitar de evidenţă a 
persoanelor 345,12 270,26 301

Protecţia mediului 575,41 788,77 1110

Rezerve bugetare 0 0 200

Serviciul datoriei publice 230,29 358,21 280



PONDEREA CHELTUIELILOR ÎN BUGETUL LOCAL pe anul 2014

Autoritati
executive

Invatamant

Sanatate

Cultura, religie si
recreere

Asistenta sociala

Locuinte,servicii si
dezvoltare publica

Protectia civila si
Protectia contra

incendiilor

Protectia mediului Serviciul datoriei
publice



Evoluţia cheltuielilor
2012 -2013
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LOCUINŢE,SERVICII ŞI DEZVOLTARE 

PUBLICĂ

4.773,3mii lei

Pentru ce se folosesc
banii ?

 GOSPODĂRIREA 
MUNICIPIULUI
 Întreţinere şi reparaţii străzi
 Alte servicii publice:

• Întreţinere cimitir
• Ecarisaj
• Ordinea şi liniştea publică

etc.
• Servicii publice de

construcţii,administraţia
pieţei

• INVESTIŢII,  
• proiect SMIS 7848



PROTECŢIA MEDIULUI
– SALUBRITATE –

1.110 mii lei

Pe ce se cheltuie banii ?

 Colectarea, încărcarea, 
transportul la rampă a 
gunoiului stradal

 Curăţenia străzilor, drumurilor
şi aleelor

 Deszăpezirea străzilor

 Dezinsecţtia şi deratizarea
domeniului public



SERVICII PUBLICE
– ÎNTREŢINERE ZONE VERZI-

7.781 mii lei

Pe ce se cheltuie banii ?

 Întreţinerea şi extinderea zonelor
verzi

 Întreţinerea parcurilor

 Întreţinerea locurilor de joacă şi a
locurilor publice de agrement

 Întreţinerea bazelor sportive 

 Restaurarea, întreţinerea şi
repararea monumentelor istorice

 Investiţii
 Proiecte  ,SMIS  7849 şi SMIS 7851



ÎNVĂŢĂMÂNT –
11.160 mii lei

Pe ce se cheltuie banii ?

 Salarii – 9.219 mii lei
 Cheltuieli de intretinere si functionare- utilitati, furnituri de birou,

materiale curatenie – 1.691 mii lei
 Transferuri curente – 41 mii lei
 Burse elevi –175 mii lei
 Investiţii  - 34 mii lei



-ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -
1.787mii lei

Pe ce se cheltuie banii ?

 Cheltuieli de personal– 881 mii lei
 Bunuri şi servicii – 125 mii lei
 Ajutoare de urgenta, indemnizatii – 40 mii lei
 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea

locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri HG
1286/2008– 67 mii lei

 Indemnizatii persoane cu handicap – 458 mii lei
 Ajutor lunar pt încălzirea locuinţei cu lemne, pentru

persoanele şi familiile beneficiare de ajutor social – 70
mii lei



- ASISTENŢĂ SOCIALĂ -
1.787 mii lei



CULTURĂ 6,014 mii lei

Pe ce se cheltuie banii?

 Casa de Cultură Adjud -519,5 mii lei
 Biblioteca Municipală- 323,5 mii lei



Autorităţi executive  
3.670,80 mii lei

Total cheltuieli

Salarii
2.339 mii lei

Materiale
1.219,8 mii lei

Investiţii
312 mii lei



PROIECTUL BUGETULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI ADJUD

PE ANUL 2014

 SUNAŢI LA NUMERELE DE 
TELEFON :

641908  Relaţii cu publicul

 UTILIZAŢI INTERNETUL PE 
ADRESA DE E-MAIL:

primariaadjud @gmail. com

SAU VIZITAŢI PAGINA DE 
INTERNET :

www.adjud.ro


