Județul Constanța
Primarul comunei Topraisar

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Topraisar
pentru anul 2021
În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice, cu modificările și completările ulterioare, proiectele bugetelor se elaborează de
către ordonatorii principali de credite, avându-se în vedere următoarele:
a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar
pentru care se elaborează proiectul de buget, precum şi pentru următorii 3 ani, elaborate de
organele abilitate;
b) cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-bugetară, precum
şi cadrul de cheltuieli pe termen mediu;
c) prevederile acordurilor de împrumuturi interne sau externe încheiate, ale
memorandumurilor de finanţare sau ale altor acorduri internaţionale, semnate şi/sau
ratificate;
d) politicile şi strategiile sectoriale şi locale, precum şi priorităţile stabilite în
formularea propunerilor de buget;
e) propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
f) programele întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul
finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni, cărora le sunt asociate obiective precise şi
indicatori de rezultate şi de eficienţă; programele sunt însoţite de estimarea anuală a
performanţelor fiecărui program, care trebuie să precizeze: acţiunile, costurile asociate,
obiectivele urmărite, rezultatele obţinute şi estimate pentru anii următori, măsurate prin
indicatori precişi, a căror alegere este justificată;
g) programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii
administrativ-teritoriale, în concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel naţional,
regional, judeţean, zonal sau local.
Programul de investiţii al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se aprobă ca anexă
la bugetul local, conform art. 41 din Legea nr. 273/2006 „cheltuielile pentru investiţiile
publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice locale se cuprind în
proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi în
secţiunea de dezvoltare, ca anexă la buget, şi se aprobă de autorităţile deliberative”.

Ținând cont de prevederile art. 19 al Legii finanţele publice locale nr. 273/2006 care
stabileste principii, reguli si responsabilitati ale procesului elaborarii, aprobarii si executiei
bugetelor locale, ale art. 129 alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, precum și de sumele repartizate de către Direcția Generală a
Finanțelor Publice Constanța, propun adoptarea bugetul local astfel:
- suma de 13.352.295 lei venituri
- suma de 15.426.598 lei cheltuieli
Proiectul de buget este echilibrat și realist și este pus în acord cu posibilitățile
efective.
Pentru considerentele expuse mai sus, consider oportună și justificată aprobarea unui
proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Topraisar pentru anul
2021.
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