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NOTA DE FUNDAMENTARE  

 

PROPUNERE  BUGET CHELTUIELI 2021 

 

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

funcţionare a instituţiei,  D.G.I.T.L. Sect. 6 propune un buget de cheltuieli pentru anul 2021 astfel: 

   - mii lei - 

Nr. 

Cr

t. 

Indicatori Buget 

definitiv 

2020 

Plaţi 

2020 

Restanţe 

la data 

31.12.2020 

Propunere 

Buget  

 2021 

I. TOTAL CHELTUIELI, din care 20.653 17.404 0 19.516 

1. 10. CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

13.627 11.969 0 14.414 

2. 20. CHELTUIELI MATERIALE 7.136 5.387 0 4.327 

3. 59. ALTE CHELTUIELI 245 182  226 

4. 71. CHELTUIELI DE CAPITAL 75 58 0 999 

5. 85. PLAŢI EFECT.IN ANII 
PRECED.SI RECUP IN ANUL 
CURENT 

-430 191 

 

0 -450 

           

1. CHELTUIELI DE PERSONAL 

 

Pentru anul 2021  la Titlul I „Cheltuielile  de personal”,  se propun spre aprobare  credite 

bugetare în suma de 14.414  mii lei având in vedere următoarele considerente şi prevederi legale: 

  - Organigrama şi Statul de funcţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual au fost 

aprobate prin HCL 327/20.12.2016; 

- prevederile Legii-Cadru  153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificări şi completări ulterioare; 

-  Legea nr. 5 din 06 ianuarie 2020 a Bugetului de stat pe anul 2020 si Legea nr.6 din 6 ianuarie a 

bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020; 

Serviciul Economic 
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- Legea nr.227/ 2015 privind Codul Fiscal; 

- prevederile O.U.G 99/ 14 decembrie 2017 pentru modificrea şi completarea OUG nr. 158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 

- Ordonanţa  de Urgenţă nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal; 

- Hotărârea nr.935 / 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat in plată; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.60/2017 privind modificarea Legii 448/2009 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;   

- HCL nr. 114/ 2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi funcţiilor 

contractuale din cadrul familiei ocupaţionale Administraţie; 

- Lege nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 107/07.12.2018, privind modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/28.12.2018, privind instituirea unor măsuri in 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea unor termene.  

La calcularea bugetului pentru cheltuielile de personal s-au avut in vedere valorile 

salariilor brute pentru un numar de 181 posturi conform organigramei aprobate pentru Directia 

Generala de impozite si Taxe conform Hotararii Consiliului local Sector 6 nr. 72 din 08.04.2013.  

 

2. CHELTUIELI MATERIALE 

 

 Pentru anul 2021  se propune un buget la Titlul II  „Bunuri şi Servicii” în  sumă de 4.327  

mii lei,  în condiţiile în care la finele anului 2021 se estimeza că nu se vor înregistra facturi 

neachitate. 

În anul 2020 plaţile au fost efectuate cu respectarea regulilor privind  angajarea şi lichidarea, 

au fost întocmite ordonanţări pentru toate plaţile efectuate şi a fost urmarită încadrarea acestora în 

limitele aprobate în bugetul de cheltuielui. 

     Nivelul cheltuielilor materiale este determinat şi de faptul că instituţia noastră îşi 

desfăşoară activitatea în cinci centre dispuse în cartierele de sector pentru facilitarea accesului 

contribuabililor la serviciile noastre. Cheltuielile afectate de existenţa celor cinci centre sunt 

cheltuielile cu: 

            - încălzit, iluminat şi forţă motrică, 
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            - apă, canal şi salubritate, 

            - carburanţi şi lubrifianţi, 

            - transport valori (colectarea încasărilor din centre şi depunerea lor la Trezorerie), 

            - întreţinere şi reparaţii clădiri, 

             - servicii de curăţenie, 

             - servicii de pază  şi securitate, 

             - servicii de dezinsecţie şi deratizare, 

             - servicii de telefonie şi expediere corespondenţă 

             - materiale de întreţinere, etc    

   Pe articole de cheltuieli situaţia propunerilor se prezintă astfel: 

a. La articolul 20.01.01. „Furnituri de birou” – propunere 150 mii lei. 

 Pentru anul 2021 angajamentele legale estimate sunt de 150 mii lei;  

Au fost incluse cheltuielile cu  papetărie şi rechizite, hârtie xerox, tipizate obligatorii a fi 

utilizate în principal pentru lucrul cu publicul la ghişeu, ecusoane, legitimaţii, dosare, cutii de 

arhivare şi alte furnituri de birou.  

b. La articolul 20.01.02 „Materiale pentru curăţenie” propunere 50 mii lei; 

 În  propunerea de 50  mii lei   sunt prevăzute cheltuieli cu materialele utilizate pentru 

curaţenia spatiilor si pentru buna asigurare a unor condiţii optime de lucru. 

c. La articolul 20.01.03 „Încălzit, iluminat şi forţă motrică” - propunere 230 mii lei;  

d. La articolul 20.01.04 „Apă, canal şi salubritate” - propunere 50 mii lei; 

e. La articolul 20.01.05 „Carburanţi, lubrifianţi” – propunere 15 mii lei; 

  S-a prevăzut necesarul de combustibil luându-se în considerare parcul de maşini şi 

consumurile estimate pentru anul 2021. 

f. La articolul 20.01.06 „Piese schimb” – propunere 8 mii lei, din care 3 mii lei; 

 Pentru anul 2021 sunt prevazute cheltuieli de 8 mii lei pentru, acumulatori, switch-uri, 

schimbări de piese la aparatura de tehnica de calcul, de piese la autoturismele aflate in dotare, la 

copiatoare şi la alte mijloace fixe.  

g. La articolul 20.01.07 „Transport” se propune un buget de  350 mii lei; 

 Credite prevăzute pentru a se efectua  cheltuieli aferente transportului de valori între centre 

şi de la sediile instituţiei către Trezoreria Statului Sector 6.  

h. La articolul 20.01.08 „PTTR” au fost prevazute credite bugetare în valoare de 259 mii lei; 

 Sumele sunt alocate pentru: 

 - abonamentele de telefonie fixă şi mobilă, 
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 - timbrele necesare expedierii corespondenţei obişnuite şi a somaţiilor în cadrul procesului 

de  executare silită cu confirmare de primire; 

- abonament internet, ca legatură între centre şi între centre şi infochioşcuri, a bazei de date 

informatizate din impozite si taxe;  

- abonament cablu; 

i. La articolul 20.01.09 „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional” sunt prevăzute 

cheltuieli materiale aferente bunei funcţionări a tehnicii de calcul , în principal tonere pentru  

imprimante şi copiatoare – propunere 150 mii lei; 

j. La articolul 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” sunt 

prevăzute credite bugetare pentru  contractele de prestări servicii:  

-service sistem de securizare,  

--deratizare şi dezinsecţie;  

-asistenţă soft-uri utilizate;  

- mentenanță privind monitorizare PJ 

- mentenanță privind gestionarea documentelor pt Serviciul Juridic 

-servicii mentenanţă centrală telefonică, sistem gestionare public, sistem de supraveghere, 

- servicii de monitorizare şi intervenţie, 

-comisioane bancare 

-Servicii de curatenie 

- semnaturi digitale 

- alte cheltuieli neprevăzute 

 

Propunerea la acest articol este de 2.458 mii lei; 

 Se au  în vedere angajamentele noi aferente anului 2021, cât si cele aflate în derulare din  

2020 pentru buna funcţionare a instituţiei. 

k. La articolul 20.02 ” Reparaţii curente „ -propunerea pentru anul 2021 este de 39 mii lei; 

 l. La articolul 20.05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar” – propunere 82 mii lei; 

 Sunt incluse sume pentru, ştampile, ups-uri de capacitate mica, aere condiţionate, fax. 

m. La articolul 20.11 „Cărţi, publicaţii” sunt prevăzute cheltuieli cu abonamentele la 

Monitorul Oficial, ziare, publicaţii necesare instituţiei noastre – propunere 8 mii lei. 

n. La articolul 20.13 „Pregătire profesională” este prevazută contravaloarea cursurilor de 

perfecţionare conform Legii 188/1999 republicată privind statutul funcţionarului public.– 

propunere 10 mii lei. 

o. La articolul 20.14 „Protecţia muncii” – propunere 58 mii lei, din care 10 mii lei; 
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Sunt prevăzute cheltuieli conform Legii nr. 90/1996, republicată privind protecţia muncii, 

contractarea de servicii PSI+ SSM, medicina muncii, plan de interventie PSI, servicii de evaluare 

a riscului de accidente şi îmbolnaviri profesionale. 

p. La articolul 20.25  “Cheltuieli judiciare” sunt prevăzute eventuale cheltuieli de judecată şi 

executare silită – propunere 20 mii lei;  

r. La articolul 20.30.30  „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” – propunere 390 mii lei; 

Sunt prevăzute cheltuieli cu asigurările auto, cheltuieli operaţionale şi plata asigurărilor 

obligatorii pentru desfăşurarea activităţii  in Centrele D G I T L S 6, PRAM,onorarii avocationale 

și alte servicii suplimentare. 

 

 

            3.  ALTE  CHELTUIELI  

 

La articolul 59.17 “Despăgubiri civile” – credite bugetare propuse de 10 mii lei pentru plata 

eventualelor despăgubiri câstigate in instanţă de reclamanţi, foşti salariaţi ai instituţiei.  

La articolul 59.40 “Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” propunere 216 mii 

lei. Sunt prevăzute cheltuieli privind plata contribuţiei instituţiei la fondul constituit pentru 

persoanele cu dizabilitati. 

 
 
 
 
 
 

 
 5. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT  

 
 

In anul 2021 s-a estimat incasarea din „plati efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 

anul curent”, la titlul 85 a sumei de 450 mii lei, din care ponderea cea mai mare o reprezinta 

sumele de recuperat de la Casa de Sanatate a Municipiului Bucuresti , reprezentând contribuţia 

la FNUASS. 
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6. CHELTUIELI DE CAPITAL 

 

   La Titlul 70  „Cheltuieli de capital” se propune spre aprobare suma de 999 mii lei, astfel: 

 

. La articolul 71.01.01  „Constructii” – propunere credite bugetare 13 mii lei; 

La articolul 71.01.02  ,, Maşini, echipamente si mijloace de transport’’- propunere credite 

bugetare 70 mii lei; 

La articolul 71.01.03  ,, Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale’’- propunere 

credite bugetare 313 mii lei; 

 

La articolul 71.01.30  ,, Alte active fixe’’- propunere credite bugetare 603 mii lei; 
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