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NOTA DE FUNDAMENTARE  
 

PROPUNERE  BUGET CHELTUIELI 2021 
 

 

Propunerile de buget au fost  formulate  în conformitate cu principiile şi prevederile stipulate 

în Legea privind finanţele publice, nr.500/2002 şi, respectiv, în Legea privind finanţele publice 

locale, nr. 273/2006. 

         Din analiza execuţiei bugetare pe anul 2020 şi a obiectivelor avute în vedere pentru buna 

funcţionare a instituţiei,  A.D.P.D.U. Sector 6 propune un buget de cheltuieli pentru anul 2021, astfel: 

 

SURSA A  

CHELTUIELI DE PERSONAL 

La titlul I Cheltuieli de personal s-a avut în vedere respectarea tuturor prevederilor legale 

referitoare la acordarea drepturilor salariale pentru personalul contractual care îşi desfăşoară 

activitatea în instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, Legii salarizării personalului 

plătit din fonduri publice 153 din 28.06.2017, Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea de 

Guvern nr.4/2021, privind majorarea salariului minim  brut pe economie în anul 2021 la 2.300 lei.   

Cheltuielile de personal au fost estimate  ţinând cont de numarul de posturi  aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6  nr.4/21.01.2021 și Anexa nr.1 la HCL nr. 4/21.01.2021 pentru 

un numar de 380 posturi şi sunt în sumă de 21.666 mii lei, repartizate astfel:  

-  art. 10.01 Cheltuieli salariale in bani in suma totala de 21.146 mii lei, din care:  

- alin. 10.01.01 Salariul de bază - cheltuielile cu salariul de baza au fost estimate la  18.939  

mii lei. La acest alineat s-a avut  în vedere plata concediilor medicale suportate din fondul de salarii 

precum și modificările  salariului de bază începând cu luna ianuarie, fată de luna decembrie 2020.  

- alin. 10.01.17 Indemnizația de hrană -  cheltuieli cu indemnizația de hrană  în valoare de 

1.449 mii lei, calculată la 380 salariați/11 luni;  
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- alin. 10.01.30 Alte drepturi salariale - s-au estimat cheltuieli în valoare de 750 mii lei  

ţinându-se cont de acordarea de  ore de noapte  conform prevederilor legale în vigoare prevazute in 

Codul Muncii, ore suplimentare, spor pentru condiții deosebite;  

- alin. 10.03.07 Contributia asiguratorie de munca - este legata direct proporţional de valoarea 

veniturilor salariale brute previzionate, fiind estimată la valoarea de 520 mii lei  .  

BUNURI SI SERVICII  

La Titlul II - Bunuri si Servicii   – Administratia Domeniului Public si Dezvoltare 

Urbana  sector 6, propune spre aprobare un buget de 106.513 mii  lei, repartizata pe capitole, astfel : 

 La capitol 67.02  - Bunuri si servicii, pentru anul 2021, s-a avut in vedere suma de 79.458  

mii lei, pentru: 

- servicii de distribuție energie electrică și încălzire în suma de 1000 mii  lei (20.01.03); 

- consum apa, canal și salubritate în suma de 3.150 mii lei (20.01.04)  ; 

- carburanți (pentru un număr de 66 utilaje) și lubrifianți (motorină, uleiuri, etc.)  în sumă 

de 2.300 mii lei (20.01.05); 

- piese de schimb ( pentru pentru un număr de 81 utilaje) în sumă de 600 mii lei (20.01.06); 

- telefon, internet, radio, tv.  in suma de  98 mii lei (20.01.08) ;  

- prestări servicii, lucrări de reamenajare și întreținere spații verzi – parcuri, gradini de 

cartier, scuaruri, platbande, gazon, arbori și arbuști, material dendrofloricol, gazon, 

semințe flori, pământ vegetal, alte cheltuieli neprevăzute ce pot apărea în cursul anului în 

suma de 2.500 mii lei (20.01.09)  

- servicii pază și protecție, lucrări și servicii de întreținere și reamenajare a zonelor cu spații 

verzi și a locurilor de joacă din sector, servicii udat spații verzi,  toaletări și defrișări 

arbori avizați de PMB,  

- întreținere și  reparație fântâni arteziană, întreținere și reparație sistem de irigații și sistem 

de iluminat în parcuri și grădini, servicii închirieri utilaje, colectarea, încărcarea, 

transportul la rampă a gunoiului de pe spațiu verde, servicii de închiriere și întreținerea 

toaletelor publice în sumă de 66.045 mii lei (20.01.30); 

- reparații curente pentru utilajele din dotare  în sumă de 270 mii lei (20.02) ; 

- obiecte de inventar de mică valoare și scurtă durată în sumă de 900 mii lei (20.05.30); 

- cursuri pentru pregătire profesională în sumă de 10 mii lei (20.13) ; 

- materiale și echipamente de protecție pentru personalul încadrat precum și alimentație de 

protecție în sumă de 1150 mii lei (alimentația de protecție se acordă în mod obligatoriu și gratuit 

persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru și se stabilește prin contractul 

colectiv de muncă și/sau contractul individual de muncă (art. 14 din Legea nr. 319/2006 a securității și 

sănătății în muncă) (20.14); 



- comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)  în sumă de 

35 mii lei (20.24); 

- alte cheltuieli neprevăzute cu bunuri și servicii ( inspecție tehnică periodică, asigurări și 

rovignete auto, servicii vulcanizare, servicii încărcat stingătoare, măsurători cadastrale)   

în sumă de 1.400 mii lei (20.30.30).  

- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 350 mii lei (59.40); 

La capitolul 70.02 – bunuri si servicii,  pentru anul 2021, s-a avut in vedere suma de 6.265   

mii lei, pentru : 

- furnituri de birou în sumă de 90 mii lei  (20.01.01); 

- materiale de curatenie în sumă de 118 mii lei (20.01.02); 

- servicii de distribuție energie electrică și încălzit în sumă de 90 mii lei (20.01.03); 

- consum apă și  salubritate în sumă de 5 mii lei (20.01.04);   

- telefon, internet, statii radio, posta în sumă de 176 mii lei (20.01.08);   

- materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional în sumă de 106 mii lei (20.01.09); 

-  servicii pază și protecție( 17+2 posturi Direcția Administrare Locuințe și Întreținere 

Condominiu casierie*17.54 lei/oră*24 ore*30 zile) servicii de monitorizare video( 80 

camere montate la sediul cantral și toate punctele de lucru și parcul ANL), și alte 

cheltuieli neprevăzute în sumă de 1.120 mii lei (20.01.30); 

- Reparații curente lucrări de reparații sediu central și Edilitar în sumă de 650 mii lei 

(20.02) 

- obiecte de inventar de mică valoare și scurtă durată în sumă de 220 mii lei (20.05.30); 

- consultantă și expertiză în sumă de 250 mii lei (20.12) 

- alimentație de protecție în sumă de 282 mii (alimentația de protecție se acordă în mod 

obligatoriu și gratuit persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru și se 

stabilește prin contractul colectiv de muncă și/sau contractul individual de muncă (art. 14 din Legea 

nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă) (20.14); 

- alte cheltuieli cu bunuri și servicii (servicii mentenanță parcări SMART,  servicii RSVTI 

Smart Parking, servicii arhivare, servicii curatenie, servicii intretinere SITE, consultanta 

financiara, servicii demolari constructii de pe domeniul public, servicii inchirieri 

echipamente IT, servicii SSM,  mentenanță Soft Parcaje,Soft Registratură, Soft salarii, 

Soft contabilitate,actualizare LEGIS+jurist, centrală telefonică, servicii furnizare apă plată 

sedii ) în suma de 3.158 mii lei (20.30.30).  

La capitolul 84.02 – bunuri si servicii,  pentru anul 2021, s-a avut în vedere suma de 20.790 

mii lei, pentru : 

- servicii de distribuție energie electrică în sumă de 114 mii lei (20.01.03); 

- consum apă și  salubritate în sumă de 0 lei (20.01.04);   



- carburanți și lubrifianți (motorină, uleiuri, etc.)  în sumă de 460 mii lei (20.01.05); 

- servicii telefonie fixă și mobilă  în sumă de 10 mii lei (20.01.08)  ; 

- agregate de carieră, agregate concasate, filler, bitum, borduri, emulsie bituminoasă, beton, 

ciment,  material antiderapant (sare+nisp) și alte materiale în funcție de necesități în sumă 

de 2.600 mii lei (20.01.09); 

- servicii pază și protecție, servicii deszăpezire cu terți( 18 utilaje închiriate) sumă estimată 

la valoarea plăților anului precedent, analize laborator pentru mixtură asfaltică, servicii 

vidanjare, materiale pentru întreținerea stației de asfalt, stâlpi și limitatoare de viteză, 

lucrări de marcaje rutiere, lucrări de execuție, în sumă de 8.950 mii lei (20.01.30); 

- reparații curente (străzi) in suma de 7.850  mii lei (20.02) ; 

- obiecte de inventar de mică valoare și scurtă durată în sumă de 30 mii lei (20.05.30); 

- cursuri pentru pregătire profesională în sumă de 6 mii lei (20.13) ; 

- materiale pentru protectia muncii precum și alimentație de protecție in suma de 120 mii 

lei (alimentația de protecție se acordă în mod obligatoriu și gratuit persoanelor care lucrează în 

condiții de muncă ce impun acest lucru și se stabilește prin contractul colectiv de muncă și/sau 

contractul individual de muncă (art. 14 din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă) 

(20.14); 

- alte cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 650 mii lei (20.30.30). 

 

La capitolul 55.02 – TITLUL III DOBANZI pentru anul 2021, s-a avut în vedere suma de 
5.765 mii lei, pentru dobânzile aferente datoriei publice interne directe. 

 

Sectiunea de Dezvoltare – suma propusă spre aprobare este  de 25.997 mii lei . 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL 

 La cheltuieli de capital – Administratia Domeniului Public Si Dezvoltare Urbana  sector 
6, propune spre aprobare un buget de 25.997 mii lei, repartizată conform listei de investiții anexată.  

 
 
SURSA E 
 
Cheltuielile de la sursa E reprezintă cheltuielile aferente Direcția Administrare Locuințe și 

Întreținere Condominiu 
 
CHELTUIELI DE PERSONAL 

Cheltuielile de personal au fost estimate  ţinând cont de numarul de posturi  aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6  nr.4/21.01.2021 și Anexa nr.1 la HCL nr. 4/21.01.2021 pentru 

un numar de 10 posturi şi sunt în sumă de 596 mii lei, repartizate astfel:  

-  art. 10.01 Cheltuieli salariale în bani în sumă totală de 583 mii lei, din care:  



- alin. 10.01.01 Salariul de bază - cheltuielile cu salariul de baza au fost estimate la  540  mii 

lei. La acest alineat s-a avut  în vedere plata concediilor medicale suportate din fondul de salarii 

precum și modificările  salariului de bază începând cu luna ianuarie.  

- alin. 10.01.17 Indemnizația de hrană -  cheltuieli cu indemnizația de hrană  în valoare de 43 

mii lei, calculată la 10 salariați;  

           - alin. 10.03.07 Contributia asiguratorie de munca - este legata direct proporţional de valoarea 

veniturilor salariale brute previzionate, fiind estimată la valoarea de 13 mii lei  . 

 

BUNURI SI SERVICII  

La Titlul II - Bunuri si Servicii   – Administratia Domeniului Public si Dezvoltare 

Urbana  Sector 6, propune spre aprobare un buget de 11.168 mii  lei, repartizat astfel : 

- furnituri de birou în sumă de 60 mii lei  (20.01.01); 

- materiale de curațenie în sumă de 120 mii lei (20.01.02); 

- servicii de distribuție energie electrică și încălzit în sumă de 5.496 mii lei (20.01.03); 

- consum apă și  salubritate în sumă de 2.822 mii lei (20.01.04);   

- materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional în sumă de 70 mii lei (20.01.09); 

- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare blocuri ANL în sumă de 1.600 mii 

lei (20.01.30); 

- reparații curente lucrări de reparații în sumă de 800 mii lei (20.02) 

- alte cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 200 mii lei (20.30.30). 

 

SURSA C  
 

          Bugetul creditelor interne propus pentru anul 2021 este de 40.610 mii  lei, detaliat conform 

listei  obiectivelor de investiții finanțate din credite interne 2021.                                                                                     
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