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Raportul Ordonatorului peincipal de credite asupra  

  bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bacau 

pe anul 2017 si urmatorii trei ani 

Sinteza bugetului local detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar 

la cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe , respectiv titluri, articole si 

alineate, este prevazuta in Anexa 1 si Anexa 2. 

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 se stabileste la venituri in 

suma totala  de 343.284,32 mii lei, iar la cheltuieli in suma  de  343.284,32 mii 

lei, la care se adauga excedentul din anii precedenti in valoare de 55.347,96 mii 

lei. 

Din bugetul local sunt previzionate venituri proprii in suma de 193.740 

mii lei, iar de la bugetul de stat 149.544,32 mii lei. 

In baza prevederilor art.5 alin(3) din Legea bugetului de stat pe anul 2017 

sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor (11.02.02) in suma 

de 146.843 mii lei sunt destinate pentru: 

a) finantarii salariilor si sporurilor si cheltuielilor de baza a unitatilor de

invatamant preuniversitar de stat pentru categoria celor prevazute la art.104 alin. 

(2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile

ulterioare si a drepturilor salariale cuvenite personalului didactic din

invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008- mai 2011- in suma de

123.657 mii lei;

b) finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap

grav si indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav - in suma de 

21.365 mii lei; 

c) finantarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,

combustibili pentru beneficiarii de ajutor social-32 mii lei; 

d) finantarii cheltuielilor creselor -753 mii lei;

e) finantarii drepturilor stabilite de Legea 248/2015 privind simularea

participarii in invatamantul  prescolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate- in suma de 50 mii lei; 

f) finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati

in invatamantul de masa -in suma de 986 mii lei.  

Finantarea cheltuielilor cu salariile si cu  bunurile si serviciile unitatilor 

din invatamantul particular  pentru anul 2017 in suma de 1.242 mii lei  s-a 

stabilit pe baza standardelor cost pe elev/ prescolar.   



In anul 2017, sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata aprobate prin 

legea bugetului de stat si cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale repartizata pe UAT Bacau este de 1.075 mii lei. 

Pana la aceasta data au fost incasate subventii pentru incalzirea cu lemne 

si carbuni in suma de 11,32 mii lei, iar la capitolul 37.02 "transferuri voluntare 

altele decat subventiile" suma de 373 mii lei.  

Bugetele locale potrivit prevederilor art.26 alin(2) din Legea 273/20016 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

aproba pe sectiunea de functionare si pe sectiunea de dezvoltare. 

Fundamentarea veniturilor pe sectiunea de functionare pentru anul 

2017 in suma totala de 343.284,32  are urmatoarea structura : 

   ANEXA 1       mii lei 

Nr.crt

. 
Denumire indicator 2017 2018 2019 2020 

1. Venituri proprii din care: 73.799 77.065 78.700 79.990 

1.1 Impozit pe venit din transf 

porprietatilor imobiliare 

(03.02.18) 

2.184 2.000 2.000 2.000 

1.2 Impozite si taxe pe 

proprietate(07.02) 

24.551 25.810 25.860 25.900 

1.3 Taxe pe servicii specifice 

15.02 

380 380 400 400 

1.3 Impozit pe mijloace de 

transport 16.02 

12.139 12.150 12.150 12.150 

Alte impozite si taxe fiscale 

18.02 

1.900 1.900 1.950 2.700 

1.4 Venituri din concesiuni si 

inchirieri 30.02 

7.200 7.250 7.800 7.800 

Venituri din prestari servicii 

33.02 

3.497 3.575 3.740 3.740 

1.5 Venituri din amenzi, 

penalitati si judiciare 34.02 

35.02 

7.362 9.400 9.800 9.800 

1.5 Diverse venituri 36.02 14.586 14.600 15.000 15.500 

2 Cote defalcate din impozitul 

pe venit 04.02.01 

119.000 119.000 119.000 119.000 

3 Sume alocate din cote 

defalcat din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 04.02.04 

941 1.021 1.044 1.081 



4 Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul 

municipiului 11.02.02 

146.843 165.680 170.327 176.805 

5 Sume defalcare din taxa pe 

valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

11.02.06 

1.075 1.173 1.190 1.245 

6 Sume defalcate din taxa pe 

valoare adaugata pentru 

finantarea invatamantului 

particular (11.02.09) 

1.242 1.273 1.302 1.332 

7 Subventii de la bugetul de 

stat pentru incalzirea 

locuintei cu lemne 42.02.34 

11,32 

8 Alte transferuri voluntare 

37.02.50 

373 

Total venituri 343.284,32 365.212 371.563 379.453 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

COSMIN NECULA 



     Anexa 2 

Cheltuielile de functionare al Municipiului Bacau pe anul 2017 pe 

capitole de cheltuieli sunt repartizate dupa cum urmeaza:        

mii lei  

Nr.crt. Denumire 

indicatori 
2017 2018 2019 2020 

1 Autoritati 

executive  51.02 

32.761,20 32.000 27.514 27.580 

2 Alte servicii 

publice generale 

54.02 

6.498 6.200 6.500 6.600 

3 Tranzactii 

privind datoria 

publica 55.02 

4.720 4.500 4.000 4.000 

4 Ordine publica 

si sigutranta 

nationala 61.02 

12.349,30 14.811 15.462 16.146 

5 Invatamant 

65.02 

132.185 155.710 160.810 162.050 

6 Sanatate 66.02 5.948,6 5.835 5.835 5.835 

7 Cultura, receere 

si religie 67.02 

24.137 24.800 25.300 25.300 

8 Asistenta 

sociala 68.02 

54.752,90 53.250 55.000 55.000 

9 Locuinte, 

servicii de 

dezvoltare 70.02 

9.566,90 9.000 10.850 10.850 

10 Protectia 

mediului 74.02 

27.212,77 25.000 22.700 23.700 

11 Combustibil si 

energie 81.02 

25.663 26.106 27.625 32.392 

12 Transporturi 

84.02 

7.489,65 8.000 9.967 10.000 

Total cheltuieli 

de functionare 

343.284,32 365.212 371.563 379.453 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

COSMIN NECULA 




