
RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea proiectului bugetului de 

venituri si cheltuieli pe anul 2018

în conformitate cu prevederile Legii nr 273 1 2006 -  legea finanţelor publice locale , 
Legea bugetului de stat nr 2 din 03.01.2018 , pe anul 2018 , in baza adresei Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscala , Administraţia Judeţean a a Finanţelor Publice Constanta 
privind repartizarea pe an si trimestre a sumelor si cotelor defalcate din impozitul pe venit si 
taxa pe valoarea adaugata , precum si prevederile anuale iniţiale si repartizarea pe trimestre 
a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraşelor, 
pentru anul 2018 pentru invatamant, asistenti personali ai persoanelor cu handicap , ajutor 
social, precum si repartizarea pe localitati a sumelor cuvenite din cota de 17.25% din 
impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale , prevederile Legii nr 571 12003 cu modificările si completările ulterioare , 
Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal , precum si 
prevederilor Legii nr 215 / 2001 -  legea administraţiei publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare , supun spre aprobare Consiliului Local al oraşului Murfatlar, proiectul 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru suma de 26.680.366 lei si lista de 
investitii, anexa a bugetului.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, pe surse de venit si capitole de 
cheltuieli se prezintă astfel:

TOTAL VENITURI
-venituri proprii 
-cote defalcate din impoz pe 
venit
-sume defalcate din imp pe venit 
pentr echil bug locale 
-cote defalcate din TVA 
-cote defalcate din TVA pentru echilibrare 
-subvenţii de la bugetul de stat

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018, în valoare totală de 26.680.366 lei,
( anexa nr .1) va fi repartizat astfel:
• 13.034.638 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 2
• 13.645.728 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 , în structura prevăzută în 
legea bugetului pe anul 2017.

Jn ceea ce priveşte Secţiunea de funcţionare a bugetului de venituri si cheltuieli la partea de 
cheltuieli, repartizarea sumelor propuse se prezintă în felul următor:

26.680.366
9.751.071(4.227.071)

1.871.000

3.653.000 
2.067.587
2.226.000



1.AUT0RITATI PUBLICE 3.630.000
-cheltuieli personal 2.650.000
-cheltuieli materiale 980.000

2.EVIDENTA POPULAŢIEI 286.000
-cheltuieli de personal 246.000
-cheltuieli materiale 40.000

3.D0BANZI 100.000
-dobânzi 100.000

4.POLITIA COMUNITARA +  PSI 1.353.000
-cheltuieli de personal 1.067.000
-cheltuieli materiale 286.000

5.1 NVATAMANT 642.587
-cheltuieli materiale 566.515
-ajutoare sociale(ces,tichete soc) 36.072
-burse 40.000

6.SANATATE 202.000
- cheltuieli de personal 200.000
-cheltuieli materiale 2.000

7.CULTURA,RELIGIE,SPORT 1.821.000
-cheltuieli personal 791.000
-cheltuieli materiale 682.000
-alocaţii bugetare culte 100.000
-alocaţii bugetare sport 80.000
-rambursari credite 168.000

8.ASIS SOC,AJUTOARE
SOCIALE 1.519.000

- cheltuieli de personal 840.000
-indem pers cu handicap 610.000
-ajutoare ptr încălzire 19.000
-alte ajutoare 50.000

9.SERV DE DEZV PUBLICA SI 
LOCUINŢE

-cheltuieli personal
2.128.800

941.000



-cheltuieli materiale 
-rambursari credite

1.073.800
114.000

10.PROTECTIA MEDIULUI 725.000
-cheltuieli materiale 725.000

11. TRANSPORTURI SI COMUNICA TU 603.748
-cheltuieli materiale 571.748
-rambursari credite 32.000

12.F0ND DE REZERVA 23.503

în ceea ce priveşte Secţiunea de dezvoltare a Bugetului local la partea de cheltuieli, 
repartizarea sumelor propuse se prezintă în felul următor:

1.AUT0RITATI PUBLICE 13.928
-chelt fd europene 13.928

2.EVIDENTA POPULAŢIEI 5.000
-cheltuieli de capital 5.000

3..INVATAMANT 80.000
-cheltuieli de capital 80.000

4.CULTURA,RELIGIE,SPORT 230.000
-cheltuieli de capital 230.000

5.SERV DE DEZV PUBLICA SI
LOCUINŢE 454.000

-cheltuieli capital 454.000

6.TRANSP0RTURI SI COMUNICAŢII 12.862.800
-cheltuieli de capital 12.862.800

In baza referatului de specialitate si avizului comisiei de buget finanţe , supun spre 
analiza si aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 in suma totala de 
26.680.366 lei , din care:

- secţiunea de funcţionare 13.134.638 lei
- secţiunea de dezvoltare 13.645.728 lei, si lista de investitii pe anul 2018 ( anexa 

nr 4, nr 5) la bugetul de venituri si cheltuieli.

ÎNTOCMIT, 
EC.MEMET REISE


