
  AVIZAT DE LEGALITATE, 

     SECRETARUL GENERAL  

    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

             jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 

          privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului 

Târgoviște estimat la data de 31 decembrie 2021 

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a 

lunii decembrie 2021, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 46238/09.12.2021, 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. 46239/09.12.2021, 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 art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 

▪  Prevederile H.C.L. nr. 124/23.04.2021 privind aprobarea Bugetului de 

Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2021, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

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

Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 

 



   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. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuție al bugetului municipiului Târgoviște 

estimat la data de 31.12.2021, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

Municipiului Târgoviște, Direcția Economică 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 

  10 decembrie 2021 

Biroul Contencios Juridic X  

Direcția Economică 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   

 

 



                                                                                                                              APROBAT  

                                                                                                      Primar 

                                                                                   jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

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

31.12.2021  

 

 

 

Având în vedere prevederile art.49 alin(12) din Legea 273/2006 privind 

finanțele publice locale , actualizată și completată ,propunem aprobarea executiei 

bugetare   estimată la 31.12.2021. 

 

 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ  

DIRECTOR EXECUTIV 

Ec. Silviana Marin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            APROBAT 

         PRMAR 

        Jr.Daniel Cristian Stan 

 

    RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND  

APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI PROPRIU 

AL UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE  ESTIMAT LA DATA DE 31 

DECEMBRIE  2021 

 

Potrivit art.49 alin(12) din Legea Finanțelor Publice Locale, în lunile aprilie,iulie și 

octombrie pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie ,pentru trimestrul al patrulea, 

ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în sedință publică, spre analiză și 

aprobare de către autoritățile deliberative ,execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni 

secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. 

 UAT Municipiul Târgoviște,pe anul 2021 a funcționat pe baza bugetului aprobat prin HCL 

124/2021,și a fost rectificat prin HCL nr.201/30.06.2021,HCL nr. 229/29.07.2021, HCL 

nr.251/27.08.2021,HCL nr.273/27.09.2021,HCL nr.278/30.09.2021, HCL nr.297/ 

11.10.2021,HCL nr.303/28.10.2021,HCL nr.332/24.10.2021 

 BUGETUL LOCAL 

Venituri estimate a fi încasate în perioada 01.01.2021-31.12.2021 sunt în sumă de 324.668 

mii  lei  din care 195.009 mii lei secțiunea de funcționare și 129.659 mii lei secțiunea de dezvoltare. 

 Aceste venituri sunt detaliate astfel; 

Venituri proprii                                                                                              185.324mii  lei 

Sume defalcate din TVA  din care;                             45.264 mii lei 

Sume defalcate din TVA  pentru finantarea cheltuielilor 

Descentralizate                               35.121 mii lei 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetetlor locale   9.217 mii  lei 

Sume defalcate din TVA pentru finațarea invățământului 

Particular                926 mii lei 

Donații                            341 mii  

lei 

Subventii estimate  a fi  încasate în perioada 01.01.2021-31.12.2021, se compun din; 



Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit                                        462 mii lei 

Subvenții de la Bugetul de Stat pentru acordarea ajutorului pt..incalzirea locuinței cu 

lemne,cărbuni ,combustibil petrolier                                                                           1 mii llei        

  

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

finanțate din fonduri externe nermbursabile              17.619 mii 1ei 

Subventii de la Bugetul de Stat pentru finanțarea sănătății                                     6.909 mii lei 

Subvenții de la bugetul de stat alocate conf.contractelor 

Incheiate cu DSP                                                                                                          149 mii lei 

 Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locală            7.222 mii lei 

 

Subventii primite de la Bugetul de Stat pentru decontarea cheltuielilor de carantină      51 mii lei 

Subventii de la alte administrații                       537 mii lei 

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări        60.743 mii lei 

Sume alocate din bugetul ANCPI               46 mii lei 

 

Plăți estimate a fi efectuate în perioada 01.01.2021-31.12.2021 ,sunt în sumă de 323.632 mii lei ( 

din care în cadrul secțiunii de funcționare   193.979 mii lei ,iar la secțiunea de dezvoltare 

129.653 mii lei. 

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

Capitolul Bugetar 51 Autorități Publice Total   20.658 mii  lei 

Secțiunea de funcționare   20.523 mii lei 

Secțiunea de dezvoltare       136 mii lei  

Capitol Bugetar 54.02 Alte servicii Publice  Total 10.434 mii lei 

Serviciul  Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor           Total         2.134 mii  lei 

Secțiunea de funcționare             2.134 mii lei 

Activitate PMT -   

Secțiunea de funcționare              8.300mii lei  

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

4.753 mii  lei 

Secțiunea de funcționare           4.753 mii lei 



Capitolul Bugetar 61.02 Ordine Publică și siguranță națională  Total     8.916 mii  lei 

Poliția Locala                                                                           Total  8.818 mii lei 

Secțiunea de funcționare     7.746 mii lei 

Secțiunea de dezvoltare         1.072 mii lei 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență                   Total     98 mii lei 

Secțiunea de funcționare           98 mii lei 

   Capitolul Bugetar 65.02 Învățământ         Total              30.404 mii lei 

Secțiunea de funcționare        15.408 mii lei 

Secțiunea de dezvoltare         14.996 mii lei 

   Capitolul Bugetar 66.02 Sănătate          Total                    7.439 mii lei 

Secțiunea de funcționare        7.439 mii lei 

  Capitolul Bugetar 67.02 Cultură, recreere și Religie  Total           22613 mii  lei 

Teatrul Municipal                                    Total                                             6.170 mii lei 

Secțiunea de funcționare        5.807 mii lei 

Secțiunea de dezvoltare             363 mii lei 

Grădina Zoologică                                        Total                                                       2199  mii lei 

Secțiunea de funcționare          2199 mii lei 

Complexul de Natație   Total                                                                  4.546 mii lei 

Secțiunea de funcționare          4.546 mii lei 

Clubul Sportiv Municipal                               Total                                                      7.408 mii lei 

Secțiunea de funcționare           7.408 mii lei 

 

Activitate PMT        Total           2290 mii lei 

Secțiunea de funcționare            1311 mii lei 

Secțiunea de dezvoltare               979 mii lei 

   Capitolul Bugetar 68.02 Asistentă Socială  Total                60.924 mii lei  

Direcția de Asistență Socială   Total     52.523 mii lei 

Secțiunea de funcționare            51.521 mii lei 



Secțiunea de dezvoltare                   1.002 mii lei 

Activitatea Direcției de Asistență Socială este reflectată pe următorele subcapitole bugetare 

astfel ;    Centre varstnici  Cheltuieli totale                                                                  2.648  mii lei 

 Asistentă socială si Indmenizații cheltuieli totale                                            24.530 mii lei 

 Ajutoare sociale ( AJPIS) cheltuieli totale                                                         100 mii lei 

 Creșe  Cheltuieli totale                                                      7.045mii lei 

 Centre si Direcția de Asistentă Socială Cheltuieli totale                                17.304 mii lei 

 Direcția de Creșe Târgoviște                    Total                                                             896 mii lei 

Activitatea proprie                               Total                8.401 mii   lei 

Secțiunea de dezvoltare                 8.401 mii lei                                       

 Capitolul Bugetar 70.02 Locuinte ,servicii și dezvoltare publică Total   43.094 mii  lei 

Directia de Administrare a Patrimoniului Public       Total                                     9.919  mii lei 

Secțiunea de funcționare                9.919  mii lei 

Activitatea proprie                         Total                                       33.175 mii lei 

Secțiunea de funcționare                10.222 mii lei 

Secțiunea de dezvoltare                  22.953 mii lei 

   Capitolul Bugetar 74.02 Protecția Mediului Total    24.618  mii lei 

Direcția de Salubritate                        TOTAL                                         16.895  mii lei 

Secțiunea de funcționare               15.595 mii lei 

Secțiunea de dezvoltare                   1.300 mii lei 

Activitatea proprie      Total                                                  7.717    mii lei 

Secțiunea de funcționare               7.717 mii lei 

  Capitolul Bugetar 84.02 Transporturi și Comunicații  Total 89.779 mii lei 

Activitate PMT        Total                 89.779 mii lei 

Secțiunea de funcționare              10.089 mii lei 

Secțiunea de dezvoltare             79.690mii lei 

La sfârșitul trim IV  2021 UAT Municipiul Târgoviște înregistrează un excedent  în sumă de 

1.036  mii  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;  31.666 mii lei 

Capitolul Învățământ                      98 mii  lei 

Capitolul Locuințe ,servicii și Dezvoltare Publică                                 8329  mii lei 

Capitolul Transporturi                                                                         23.239 mii lei 

Execuția  estimată a bugetului local la sfârșitul  anului 2021 se regăsește în anexa nr.1 

 

 

   DIRECȚIA ECONOMICĂ           Birou Juridic Contecios 

  Director Executiv       Sef Birou Juridic 

  Ec.Silviana Marin                                         Jr.Elena Epurescu 

             Director Ex.Adj 

  Ec.Rodica Dogaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


