AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca

PROIECT DE HOTĂRĂRE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului
Târgoviște la data de 30 iunie 2020
Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţa ordinară a lunii
iulie 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25875/24.07.2020, 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. 25914/24.07.2020, 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. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 33/14.02.2020 privind aprobarea Bugetului de
Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020;
▪ 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 aproba Contul de execuție al bugetului municipiului Târgoviște
întocmit la data de 30.06.2020, conform anexelor 1 și 2 care fac 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.
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APROBAT
Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea contului de execuție al Bugetului Local la data de 30.06.2020

Având în vedere prevederile art.49 alin(12) din Legea 273/2006 privind
finanțele publice locale , actualizată și completată ,propunem aprobarea executiei
bugetare la finele trim.II 2020.

DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Silviana Marin

Nr . ………./…………..2020

APROBAT
Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND
APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI PROPRIU AL
UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE LA DATA DE 30 IUNIE 2020

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.
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.
BUGETUL LOCAL
Veniturile încasate în perioada 01.01.2020-30.06.2020 sunt în sumă de 109.162.351 lei din care
91.701.789 lei secțiunea de funcționare și 17.460.562 lei secțiunea de dezvoltare.
Aceste venituri sunt detaliate astfel;
Venituri proprii

78.576.882 lei

Sume defalcate din TVA din care;

12.978.000 lei

Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate

12.619.000 lei

Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamintului
particular sau confesional

359.000 lei

Venituri din valoriifcarea unor bunuri ale instituțiilor publice

165.812 lei

Donații

19.088 lei

Subventiile încasate în perioada 01.01.2020-30.06.2020, se compun din;
Subventii de la Bugetul de Stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor
finanțate din fonduri externe nermbursabile
21088 lei
Subventii de la Bugetul de Stat pentru finațarea sănătății

3.991.673 lei

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locală

5.365.531 lei

Subventii din sume obtinute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect
de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții
956.070 mii lei
Subventii primite de la Bugetul de Stat pentru decontarea cheltuielilor de carantină 751.768 lei
Subventii de la alte administrații

13711 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
6.274.283 lei
Plățile efectuate în perioada 01.01.2020-30.06.2020 ,sunt în sumă de 107.872.546 lei ( din care în
cadrul secțiunii de funcționare 90.644.948 lei ,iar la secțiunea de dezvoltare 17.227.598 lei.
In ceea ce privește plățile pe capitole, titluri ,situația se prezintă astfel;

Capitolul Bugetar 51 Autorități Publice Total 9.506.776 lei
Din care Cheltuieli de personal

7.018.493 lei

Bunuri și Servicii

.328.169 lei

Alte Cheltuieli

100.457 lei

Cheltuieli de capital

94.799 lei

Plati efectuate în anii precedent și recuperateîn anul current

-35.142 lei

Capitol Bugetar 54.02 Alte servicii Publice Total 5.490.412 lei
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii

Total

990.865 lei
943.795 lei
24.520 lei

Alte cheltuieli

11.551 lei

Cheltuieli de capital

10.999 lei

Activitate PMT - Rambursare imprumuturi

4.499.547 lei

Capitolul bugetar 55.02” Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi”Total
1.554.105 lei
Dobânzi bancare
Comisioane

1.515.206 lei
38.899 lei

Capitolul Bugetar 61.02 Ordine Publică și siguranță naționalăTotal 5.037.612 lei
Poliția Locala

Total 3.654.291 lei

Cheltuieli de personal

3.245.000 lei

Bunuri si servicii

419.985 lei

Cheltuieli de capital

5.825 lei

Activitatea Proprie -Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Total 1.383.321 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii

1.138.271 lei

Cheltuilei de capital

245.044 lei
Capitolul Bugetar 65.02 Învățământ Total 17.575.633 lei

Cheltuieli de Personal

82.181 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii
Alte Transferuri

7.293.279 lei
359.000 lei

Asistenta socială

774.000 lei

Alte cheltuieli

1.146.294 lei

Plati efectuate în anii precedenți și
recuperateîn anul curent

-268 lei

Proiecte cu finantare europeană

5.250.540 lei

Cheltuieli de Capital

2.670.527 lei
Capitolul Bugetar 66.02 Sănătate Total 2.935.658 lei

Cheltuieli de Personal

2.814.852 lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii

79.751 lei

Cheltuieli de capital

41.055 lei

Capitolul Bugetar 67.02 Cultură, recreere și Religie Total 10.521.622 lei
Teatrul Municipal

Total

2.933.839 lei

Cheltuieli de Personal

1.594.674 lei

Cheltuieli cu bunuri și Servicii

1.192.477 lei

Alte Cheltuieli
Proiecte cu finantare europeana
Cheltuieli de capital

13.111 lei
5.000 lei
128.577 lei

Grădina Zoologică

Total

1.120.693 lei

Cheltuieli de Personal

76.962 lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii

318.439 lei

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent

-12.226 lei

Cheltuieli de capital

37.518 lei

Complexul de Natație

Total

2.208.956 lei

Cheltuieli de Personal

1.046.426 lei

Bunuri și servicii

1.130.004 lei

Plăți efectuate în anii precedenți și
recuperate în anul curent

-17.474 lei

Cheltuieli de capital

50.000 lei

Clubul Sportiv Municipal

Total

Cheltuieli de Personal

3.712.400 lei
474.545 lei

Bunuri și servicii

3.233.095 lei

Cheltuieli de capital

4.760 lei

Activitate PMT

Total

545.734 lei

Bunuri și servicii

400.679 lei

Alte cheltuieli

100.000 lei

Cheltuieli de capital

45.055 lei
Capitolul Bugetar 68.02 Asistentă SocialăTotal 27.963.941 lei

Direcția de Asistență Socială
Cheltuieli de Personal

Total

24.256.962 lei
13.788.399 lei

Bunuri și servicii

2.605.912 lei

Asistență socială

7.297.008 lei

Proiecte cu finanțare europeană

169.703 lei

Cheltuieli de capital

395.940 lei

Activitatea proprie

Total

3.706.979 lei

Alte cheltuieli

133.200 lei

Proiecte cu finanțare europeană

373.968 lei

Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent

-17.998 lei

Cheltuieli de capital

3.217.809 lei

Capitolul Bugetar 70.02 Locuinte ,servicii și dezvoltare publică Total 11.596.771 lei
Directia de Administrare a Patrimoniului Public

Total

4.546.854 lei

Cheltuieli de Personal

1.855.000 lei

Bunuri și servicii

2.731.211 lei

Alte Cheltuieli

11.045 lei

Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent

-130.004 lei

Cheltuieli de capital

79.602 lei

Activitatea proprie

Total

Bunuri si servicii

7.049.917 lei
3.327.259 lei

Alte cheltuieli

14.000 lei

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-14.709 lei

Proiecte cu finațare europeană

1.370.626 lei

Cheltuieli de Capital

2.352.741 lei
Capitolul Bugetar 74.02 Protecția Mediului Total 9.614.313 lei

Direcția de Salubritate

Total

7.339.236 lei

Cheltuieli de personal

4.736.438 lei

Bunuri și servicii

2.448.906 lei

Alte cheltuieli

54.128 lei

Cheltuieli de capital

99.764 lei

Activitatea proprie
Bunuri și servicii
Alte cheltuieli

Total

2.275.077 lei
2.203.680 lei
71.397 lei

Capitolul Bugetar 84.02 Transporturi și Comunicații Total 6.075.703 lei
Activitate PMT

Total

6.075.703 lei

Bunuri și servicii

4.101.789 lei

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarife

1.152.961 lei

Proiecte cu finanțarea europeană

230.514 lei

Cheltuieli de capital

590.439 lei

Avînd în vedere cele prezentate ,vă supunem spre dezbatere si aprobare contul de executție
bugetară al bugetului local la sfârșitul trim II 2020.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director Executiv
ec.Silviana Marin

BIROUL CONTENCIOS JURIDIC
Șef Birou
jr. Elena Epurecu

