
AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                                SECRETARUL GENERAL AL  

                                 MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de execuție pe anul 2020 

al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a 

lunii mai 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16409/18.05.2021 întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16410/18.05.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 

▪ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările 

și completările ulterioare; 

▪ Prevederile HCL nr. 33/14.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri 

și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020; 

▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgoviște; 

▪   Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și b) din Codul 

Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020; 

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, 

adoptă următoarea 

 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aproba Contul de execuție întocmit la data de 31.12.2020 al 

Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște, conform 

anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și 

pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

 

 

 

                                                 INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

  

Red. D.I. 

 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  21 mai 2021 

Direcția Economică X  

Birou Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5   

 



Nr. 16409/18.05.2021 
                                                                                                                              APROBAT  
                                                                                                          Primarul Municipiului Târgoviște 

                                                                                                 jr. Daniel Cristian STAN 
 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea contului anual de execuție al Bugetului Local la data de 

31Decembrie 2020   

 
 
 
Având în vedere prevederile art.57 alin(1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice 

locale , actualizată și completată ,propunem aprobarea executiei bugetare anuale la data de 

31.decembrie 2020 

 
 
 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ  
DIRECTOR EXECUTIV 

Ec. Silviana Marin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr . 16410/18.05.2021 

 

         APROBAT 

         Primar 

        Jr.Daniel Cristian Stan 

          
    RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND  

APROBAREA CONTULUI  ANUAL DE EXECUȚIE  AL BUGETULUI 

PROPRIU AL UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE LA DATA DE 31 

DECEMBRIE 2020 

Potrivit art.57 alin(1) din Legea Finanțelor Publice Locale, ”Ordonatorii principali de 
credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative ,până la data de 31 mai 
a anului următor,conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art.1 al(2) ,în 
următoarea structură ; 

a) la venituri ; 

prevederi inițiale  
prevederi definitive 
încasări realizate 
b) la cheltuieli ; 

credite bugetare inițiale 
credite bugetare definitive 
plăți efectuate 

 Bugetul propriu al UAT Municipiul Târgoviște,pe anul 2020 a funcționat în baza Legii 

Bugetului de Stat nr 5/2020 , Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și 

actualizată și a fost aprobat prin HCL nr33./2020, pe parcursul execuției bugetare fiind rectificat 

conform prevederilor legale. 

 BUGETUL LOCAL 

Veniturile încasate în perioada 01.01.2020-31.12.2020 sunt în sumă de  242.109.109 lei  

din care 191.637.025 lei secțiunea de funcționare și 50.472.084 lei secțiunea de dezvoltare. 

 Aceste venituri sunt detaliate astfel; 

Venituri proprii                                                                                    153.850.421 lei 

Sume defalcate din TVA  din care;         45.929.700 lei 

Sume defalcate din TVA  pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate             26.114.000 lei 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale                       18.749.700 lei 

 

Sume  defalcate din TVA pentru finantarea invatamintului  

particular sau confesional             1.066.000 lei 

Donații              160.983 lei 

Subventiile încasate în perioada 01.01.2020-31.12.2020, se compun din; 

Subvenții de la Bugetul de Stat pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit   642.243 lei 



Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,cărbuni ,combustibili 

petrolieri                                                                                                                         2.670lei        

Subventii de la Bugetul de Stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor 

finanțate din fonduri externe nermbursabile       21.088 lei 

Subventii de la Bugetul de Stat pentru finanțarea sănătății                                7.250.366 lei 

 Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locală        7.879.269 lei 

Subventii  de la Bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor 

finanțate din fonduri externe nerambursabile( FEN) postaderareaferente perioadei de 

programare 2014-2020        3.405.236 lei 

Subventii primite de la Bugetul de Stat pentru decontarea cheltuielilor de carantină  .190.904 lei 

Subventii de la alte administrații                          13.711 lei 

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări         48.445 lei 

Sume primite de la UE / Alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului 

financiar 2014-2020                              21.714.073 lei 

Plățile efectuate în perioada 01.01.2020-31.12.2020 ,sunt în sumă de 241.912.578 lei ( din 

care în cadrul secțiunii de funcționare  191.452.158 lei ,iar la secțiunea de dezvoltare 50.460.420 

lei. 

In ceea ce privește plățile pe capitole, titluri ,situația se prezintă astfel; 

Capitolul Bugetar 51 Autorități Publice Total   20.137.193  lei  

Din care Cheltuieli de personal                                                             15.225.044   lei 

    Bunuri și Servicii                                                                       4.613.772 lei 

    Alte Cheltuieli                                                                             194.033 lei 

 Cheltuieli de capital                                                                           156.839 lei 

 Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent              -52.495 lei 

Capitol Bugetar 54.02 Alte servicii Publice  Total 10.567.661 lei 

Serviciul  Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor           Total    2.002.348 lei 

Cheltuieli de personal                                                                                       1.897.326 lei 

Bunuri și servicii                                                                                                     70.700 lei 

Alte cheltuieli                                                                      23.323 lei 

Cheltuieli de capital                                                                                              10.999 lei 

Activitate PMT -    Rambursare imprumuturi                                                    8.565.313 lei  

Capitolul bugetar 55.02” Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi”Total 

3.707.625  lei 

Dobânzi  bancare                                                                             3.643.476 lei 

Comisioane                                                                                          64.149 lei 

Capitolul Bugetar 61.02 Ordine Publică și siguranță națională  Total 10.021.418 lei 

Poliția Locala                                                                          Total 8.356.302 lei 

Cheltuieli de personal                                                                                  7.204.880 lei 

Bunuri si servicii                                                                                              1.058.983 lei 

Cheltuieli de capital                                                                                           110.491 lei 

Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent                           -18.052 lei 

 

Activitatea Proprie -Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență    Total 1.665.116 lei 

Cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                       1.420.072 lei 

Cheltuilei de capital                                                                                          245.044 lei 

   Capitolul Bugetar 65.02 Învățământ        Total 34.280.000 lei 



Cheltuieli de Personal                                                                            150.391 lei 

Cheltuieli cu bunuri și servicii                                                               12.710.415 lei 

Alte Transferuri                                                                                         1.066.000 lei 

Asistenta socială                                                                                      1.172.570 lei 

Alte cheltuieli                                                                                      1.976.426 lei 

Plati efectuate în anii precedenți și 

recuperateîn anul curent                                                                                -268 lei 

Proiecte cu finantare europeană                                                           13.849.746 lei 

Cheltuieli de Capital                                                                                3.354.786lei 

   Capitolul Bugetar 66.02 Sănătate          Total  7.585.766 lei 

Cheltuieli de Personal                                                                            7.114.823 lei 

Cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                    429.888 lei 

Cheltuieli de capital                                                                                       41.055lei 

  Capitolul Bugetar 67.02 Cultură, recreere și Religie  Total  23.305.586  lei 

Teatrul Municipal                                    Total                        6.283.007 lei 

Cheltuieli de Personal                                                                             3.559.220 lei 

Cheltuieli cu bunuri și Servicii                                                               2.358.001 lei 

Alte Cheltuieli                                                                                              35.343 lei 

Proiecte cu finantare europeana                                                                     5.000 lei 

Cheltuieli de capital                                                                                   325.443 lei 

Grădina Zoologică                                        Total                                        2.377.213 lei 

Cheltuieli de Personal                                                                                   1.740.018 lei 

Cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                        544.952 lei 

Plati efectuate in anii precedenti si 

 recuperate în anul current                                                                   -16.844 lei 

Cheltuieli de capital                                                                   109.087 lei 

Complexul de Natație   Total                                                        5.081.876 lei 

Cheltuieli de Personal                                                                                         2.322.499 lei 

Bunuri și servicii                                                          2.701.067 lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

 recuperate în anul current                                                                   -25.956 lei 

Cheltuieli de capital                                                                                                         84.266 lei 

 

Clubul Sportiv Municipal                               Total                                                     7.129.881 lei 

Cheltuieli de Personal                                                                                                   1.103.368 lei 

Bunuri și servicii                                                                    6.018.703 lei 

Cheltuieli de capital                                                                                                             7.810 lei 

 

Activitate PMT        Total        2.433.609 lei 

Bunuri și servicii           1.481.795 lei 

Alte cheltuieli            904.588 lei 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

 recuperate în anul curent                                                                                                  -1.637 lei  

Cheltuieli de capital              48.863 lei 

  

   Capitolul Bugetar 68.02 Asistentă Socială  Total             61.298.469lei  



Direcția de Asistență Socială   Total    53.656.467   lei 

Cheltuieli de Personal                                           33.530.090 lei 

Bunuri și servicii             4.260.534 lei 

Asistență socială                                 14.338.889 lei 

Alte cheltuieli                   129.800 lei 

Proiecte cu finanțare europeană                                                                                       367.214 lei 

Cheltuieli de capital                                                                                                        1.029.940 lei 

Activitatea proprie                               Total        7.647.532 lei 

                                      

Alte cheltuieli                                                          65.000lei 

Proiecte cu finanțare europeană                                      1.295.057 lei 

Plati efectuate in anii precedent 

 si recuperate in anul curent                -75  lei 

Cheltuieli de capital                                                 6.287.550 lei 

 Capitolul Bugetar 70.02 Locuinte ,servicii și dezvoltare publică Total 36.868.309 lei 

Directia de Administrare a Patrimoniului Public       Total   8.576.146 lei 

Cheltuieli de Personal                                                             4.179.450 lei 

Bunuri și servicii                                                                     4.507.233 lei 

Alte Cheltuieli                                                                               19.965 lei 

Plati efectuate in anii precedent 

 si recuperate in anul current        -242.254 lei 

Cheltuieli de capital            111.752 lei 

Activitatea proprie                         Total      28.292.163 lei 

Bunuri si servicii                       7.861.303 lei 

Alte cheltuieli                            35.961 lei 

Plati efectuate in anii precedent 

 si recuperate in anul current                         -15.135 lei 

Proiecte cu finațare europeană                                          14.826.219 lei 

Cheltuieli de Capital                                                          5.583.815 lei 

   Capitolul Bugetar 74.02 Protecția Mediului Total 23.195.617 lei 

Direcția de Salubritate                                                   Total 15.781.906 lei 

Cheltuieli de personal                                                                                     10.906.101 lei 

Bunuri și servicii                                                               4.476.298 lei 

Alte cheltuieli                                                                    105.025 lei 

Cheltuieli de capital                                                                                          294.482 lei 

Activitatea proprie                                                     Total 7.413.711lei 

Bunuri și servicii                                                             6.750.960 lei 

Transferuri             100.000 lei 

Alte cheltuieli                                                       562.751 lei 

  Capitolul Bugetar 84.02 Transporturi și Comunicații Total 10.944.934 lei 

Activitate PMT        Total   10.944.934 lei 

Bunuri și servicii         6.317.365  lei 

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarife                                  2.299.848 lei 

Proiecte cu finanțarea europeană                                   568.397 lei 

Cheltuieli de capital                                                                                            1.812.037lei 

Plati efectuate in anii precedent 



 si recuperate in anul current                                                                                    -52.713 lei 

UAT Municipiul Târgoviște la sfârșitul anului 2020 înregistrează plăți restante în cuantum de 

31.370.283 lei 

În ceea ce privește contul de execuție al sursei de finanțare Credite Interne acesta se 

prezintă astfel; 

Plăți efectuate din credite pentru secțiunea de dezvoltare;  56.187.554 lei 

Capitolul Învățământ                      176.531 lei 

Capitolul Locuințe ,servicii și Dezvoltare Publică                               6.307.505 lei 

Capitolul Transporturi                                                                          49.703.518 lei 

Execuția bugetului local la sfârșitul anului 2020 se regăsește în anexele nr.1,2 și 3 la 

prezenta hotărâre. 

  Avînd în vedere cele prezentate ,vă supunem spre dezbatere si aprobare contul de execuție 

bugetară al bugetului local la sfârșitul anului 2020. 

 

 

 

 

  DIRECȚIA ECONOMICĂ   Birou Juridic Contecios 

  Director Executiv     Sef Bioru Juridic 

  Ec.Silviana Marin    Jr.Elena Epurescu 

 

 

  Director Executiv Adj. 

  Ec.Anca Vrinceanu 

 

 


