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Raport de specialitate

la proiectul de hotdrAre privind aprobarea bugetului local al oragului Ungheni,
pentru anul 2017

Proiectele bugetelor locale se elaboreazd de cdtre ordonatorii principali de
credite, in baza Legii ff.215/2001 privind administralia publicd local5, a Legii
nr.273/2006 privind finanjele publice locale, cu modificdrile gi completirile ulterioare, a
Legli nr.6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, a legilor speciale gi a altor acte
normative, ludnd in considerare resursele financiare avute la dispozilie qi a celor care pot
fi atrase in viitor, gi-a definit obiectilul general de acliune care vizeazd:
- suslinerea politicilor publice prioritare din sfera de competentd;
- administrarea qi buni gestiune a bunurilor gi fondurilor publice
- asigurarea infrastructurii serviciilor publice, de asistentd-sociald, sdn[tate, educalie,
culturd, ordine publici, protec{ie civild gi a altor servicii de utilitate publicd, din sfera de
competenF;
- structurarea cheltuielilor bugetare in raport cu priorit5lile formulate, in condiliile
echilibrului bugetar, a alocdrii qi utilizirii eficiente a fondurilor publice.
In vederea realizirii obiectivelor, prezentul proiect de buget stabilegte
volumul gi structura veniturilor pe surse gi alocarea acestora [a cheltuieli pe
destinaJii in conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-social5.

Proiectul de buget pentru anul 2017 este elaborat in contextul implementdrii unei
politici bugetare orientatd spre atingerea echilibrului bugetar, utilizdrii eficiente a
fondurilor publice qi al asigurdrii indeplinirii principalelor functii ale administraliei
publice locale de :

- administrare qi buni gestiune a bunurilor qi fondurilor publice
- accesarea fondurilor comunitare gi derulirii programelor de dezvoltare gi

a infrastructurilor publice gi sociale: drumuri, alimentiiri cu apd gi
canalizare, qcoli, sport gi culturd,

Principalele coordonate ale politicii bugetare in anul2017 v\zeazd:
- sustinerea politicilor prioritare din toate domeniile
- finanlarea pe bazd de programe, pundndu-se accent pe criteriul

performanlei
- structurarea cheltuielilor bugetare in raport cu priorit[1ile formulate qi cu

procesul de reforme pe sectoare de activitate.
Principalele obiective:

- realizarea programelor de reabilitare a drumurilor
- asigurarea surselor financiare pentru lucrdri de investiJii in continuare
- realizarea unor lucrdri noi de investitii
- participarea la cofinanJarea unor programe cu finan{are extemd
- atraserea de surse alternative de fonduri



La elaborarea bugetului de venituri gi de cheltuieli s-au avut in vedere prevederile
legilor, reglementirilor gi normelor in vigoare.

_ Elaborarea proiectului de buget a fost precedatd de o analizd complexd avand Ia
bazl executiile bugetelor anului 2016,

in vederea realizdrii obiectivelor prezentul proiect de buget stabilegte volumul gi
structura veniturilor pe surse.

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale autoritdlile locale au
obligalia sd aprobe bugetele locale, cu doud secJiuni: secliunea de funclionare
(cheltuielile cu personalul , cheltuielile cu bunuri qi servicii), iespectiv secliunea de
dezvoltare (cheltuielile de capital), cu venituri 9i cheltuieli stabilite pentru fiecare
secJiune. Din sursele de finantare, obligatoriu se asigurd finanlarea sec{iunii de
funclionare, eventual excedent al sectiunii de funclionare Je utilizeazi pentru dnanlarea
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. Bugetul poate fi aprobat cu deficii pe sectiunea de
dezvoltare, - deficit care se acoperd din excedentul anilor precedenti.

Sinteza bugetului local detaliat[ la venituri pe capitole si subcapitole, iar la
cheltuieli pe pdrfi, capitole, subcapitole, titluri, articole precum gi alineate qi paragrafe
dupd caz, este previzutl in anexa nr. I,.

cheltuielile bugetare sunt detaliate pe surse de finanfare, iar in cadrul acestora De
capitole, subcapitole, paragrafe,titluri, articole qi alienate de cheltuieli.

Bugetul local se stabilegte la partea de venituri in sumr de 14.762.000 rei, iar la
partea de cheltuieli in sumd de 14.762.000 lei.

Veniturile gi cheltuielile sec{iunii de funcfionare se stabilesc la suma de
11.468.000 lei- anexa nr. 2.

Veniturile sectiunii de dezvoltare se stabilesc la suma de 3.294.000 lei.
iar a cheltuielilor - la suma de 3.294.000 tei - anexa nr.3.

Veniturile bugetului activititilor finanfate integral sau par{ial din
venituri proprii sunt de 8.000 lei, iar cheltuielile - 8.000 lei. -anexa nr. 4.

La partea de venituri, s-au stabilit sursele de venituri gi baza legald a incasdrii lor,
nivelul impozitelor, taxelor gi tarifelor, frecvenja incasirilor, precum giprevederile legale
privind transferurile, cotele gi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
S-au respectat prevederile art. 14 alln. 7 din legea finanJelor public e loiale nr.273/2006 ,
privind fundamentarea veniturilor proprii, ...... dacd
*,,gradul de realizare a veniturilor proprii programate in uhimii 2 ani este mqi mic de
97 '% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteazd veniturile proprii pentru
anul curent cel mult la nivelul realizdrilor din anul nrecedent. ,,

Veniturile bugetului local:

Veniturile bugetului local prognozate a se realiza in anul bugetar 2017 sunt in
sumd totald de 14.762.000 lei, care se constituie din:

- Veniturile proprii ale bugetului local prognozate a se incasa in cursul anului 2017
sunt la nivelul veniturilor rcalizate in cursul anului 2016. in valoare totald de
10.717.000 lei.



Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate oragului sunt
in sumd de !02!5.Q!0 !e!, care au fost repartizate pe baza deciziilor DGFP Mures,
dupe cum urmeaz6:
. ,000-Ig! - Dec\zia 5419/22.02.2017 in baza cdteia se alocd sume defalcate

din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 1 10206)
o 88.000 lei - Hotdrdrea Consiliului Judelean nr. 27101-03.2017 in baza cdteia

se alocd sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod

110206)
o 15.000 lei - Hotdrarea Consiliului Judelean nr.27101.03.2017 in baza cdreia

se aloci sume defalcate din TVA pentru drumuri (cod 110205)
r 37,000 lei - Deciz\a nr. 6845107.03.2017 a $efului Administra{iei Judelene a

finanlelor publice Mureg, in baza cdreia se aloc5 sume deflcate din TVA
destinate finanldrii ajutorului de incdlzire cu lemne, cdrbuni 9i combustibili
petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social, (cod 1 10202)

. ZEQ!q!e! - Decizia rc. 6845107.03.2017 a $efului Administraliei Jude{ene a
finanlelor publice Mureq, in baza cdreia se aloci sume defalcate din TVA
pentru finanlarea drepturilor asistenlilor personali ai persoanelor cu handicap
grav gi indemnizatiilor acordate persoanelor cu handicap grav pentru anul
2017 (codll0202)

o 2.628.000 lei - Decizia nr. 6845107.03.2017 a Administrajiei Judelene a
Finantelor Publice Mureq, in baza cdreia se alocd sume defalcate din TVA
pentru finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaliile 9i alte
drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum 9i contribuliile aferente
acestora pentru unitdlile de invdfdmdnt preuniversitar de stat pe anJJ 2017
(cod 110202)

. 2.E9.0@.--lCi - Decizia nr. 6845/07.03.2017 a Administraliei Judelene a
f in-1"to. Publice Mureg, in baza cdteia se aloci sume defalcate din TVA
pentru finanJarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oragelor qi
municipiilor, pentru cheltuielile cu pregdtirea profesionald, cu evaluarea
periodicd a elevilor, precum qi cu cheltuielile prevdzute la articolul bugetar
Bunuri gi servicii pentru anul20l7 /cod 110202\

o 15.000 lei -D ecizia nr.6845107.03.2017 a Administraliei Judelene a Finan{elor
Fublice Mureq, in baza cdreia se alocd sume defalcate din TVA pentru
finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraqelor qi

municipiilor, - sume pentru finanlarea drepturilor copiilor/eleviilor cu cerinle
educali,onale speciale integrati in invdl6mAntul de masd potrivit art'51 alin' (2)

din Legea nr. l/2017 -aferente anului 2017 (cod I 10202)
o 14,000 lei - D ecizia nr.6845107 .03.2017 a AdministraJiei Judelene a Finan{elor

Publi." Mu."q,- sume alocate pentru finanlarea drepturilor stabilite de Legea
nr. 248/2015 privind plata stimulentelor educalionale acordate copiilor
provenind din familii defavorizate in scopul stimuldrii participArii in

inv5ldmdntul pregcolar, conform art. 5 ali4 3) lit. G) din Legea nt' 612017
fonduri aferente anului 2017. (cod I 10202)

. UlJ00-19! - fonduri necesare pentru finantarea cheltuielilor cu serviciile
publice comunitare de evidenta a persoanelor;

o Subventii primite de la bugetul de stat qi de alte bugete s-au prognozat in

valoare de 25.000 lei pe baza cheltuielilor executate in anul 2016JGcr!
420234\

6.000 lei.



cheltuielile bugetului local pe anul 2017 sunt fundamentate, dimensionate qi repartizate
pe destina{ii, respectiv pe acliuni, activitdJi, programe, proiecte, obiective, se efectueazd

in concordanld cu atribuliile care-i revin autoritalii publice locale, cu prioritdlile stabilite

de aceste in vederea funcliondrii gi in interesul colectivitetilor locale.

De asemenea, dimensionarea cheltuielilor bugetelor locale se efecfircazd in strictd

corelare cu posibilitalile reale de incasare a veniturior bugetelor locale, estimate a se

rcaliza.
Pentru fundamentarea cheltuielilor de personal s-a luat in calcul numarul de posturi din

organigramd.

l. Suma alocatd de Direc{ia Generald a finanielor publice Mureq pentru finanlarea

cheltuielilor cu salariile qi indemnizaliile asistenJilor personal al persoanelor cu handicap

nu acoperd cheltuietile necesare, diferenla de minus 154.000 lei se supofta din bugetul

local,

2. Finan{area Unitetilor de invd!5mdnt preuniversitar de stat se face in limitele costului

standard per elev si pregcolar conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaliei,

cercetSrii, Tineretului qi Sportutui. Finanlarea de bazd se asigura din bugetul de stat din

sume defalcate din TVA prin bugete locale. Suma alocat5 pentru $coala Gimnaziala

Emil Dragan Ungheni in suma de 289.000 lei pentru finantarea cheltuielilor materiale si

servicii piecum si chettuielile cu intrelinerea curenta nu acoperd cheltuielile necesare pe

anul 2017, suma necesara fiind de 671.000 lei
Conform art.103 alin. 2 ; si art. 106; Consiliile locale pot contribui din bugetele proprii la

finanJarea de bazd gi complementarl a unitd{ilor de invalAmant preuniversitar de stat, pe

baza contractului de management incheiat intre directorul unitelii de invd{dmdnt

preuniversitar gi primarul localitdlii.-Cu 
ur-ur. celor mentionate mai sus se propune alocarea sumei de 382.000 lei din bugetul

local al oragului Ungheni pentru acoperirea necesarului de cheltuieli materiale si servicii

precum qi cheltuielile pentru intrelinerea curentl, investitii.

Avdnd in vedere ci este indeplinita procedura aplicatd pentru asigurarea

transparenlei decizionale in administralia publicd, potrivit actelor normative in vigoare

fa16 de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de buget aleturat pe care il supunem

Consiliului Local Ungheni spre aprobare'
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