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                                  NOTA  DE  FUNDAMENTARE  

       PENTRU PROIECTUL BUGETULUI ANULUI  2021 

 

Pentru proiectul de buget pe anul 2021, Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Sector 6, fiind o 

institutie publica finantata atat din venituri proprii cat si din subventii de la bugetul local, a urmarit folosirea 

judicioasa si cu raspundere a tuturor veniturilor, respectand legislatia in vigoare. 

La capitolul “Cheltuieli de personal” bugetul este realizat avand in vedere organigrama aprobata la 

aceasta data, D.L.E.P. Sector 6 avand un numar de 78 salariati. Suma prevazuta in proiectul de buget este de 

6.260.000 lei. 

 

La capitolul “Cheltuieli de bunuri si servicii” pentru anul 2021 s-au prevazut strict sume pentru plata 

utilitatilor, a   furniturilor de birou, a serviciilor postale si a altor cheltuieli de bunuri si servicii pentru intretinere 

si functionare, cheltuieli  necesare pentru buna desfasurare a activitatii institutiei, in valoare totala de 908.000 

lei, impartita astfel: 

Pentru furnituri de birou am prevazut suma de 25.000 lei 

Pentru cheltuieli privind utilitatile , respectiv consum energie electrica si termica , suma de 115.000 lei si 

pentru consum apa si servicii salubritate , suma de 23.000 lei.  

Pentru achizitionartea de bonuri pentru carburant  am prevazut suma de 6.000 lei. 

Pentru cheltuielile  postale, internet, abonament telefonie si VPN  am prevazut suma de 175.000 lei. 

Pentru alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare sunt prevazute sume pentru plata serviciilor 

pentru buna desfasurare a activitatii institutiei, intretinere site, mentenanta program contabilitate, salarii si 

gestiune, servicii curatenie, protectia muncii SSM si PSI, intretinere autoturisme, servicii monitorizare video si 

cheltuielile specifice  necesare pentru gestionarea raspandirii infectiilor cu SARS-Cov-2  (nebulizare si 
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dezinfectie) avand in vedere ca  specificul institutiei noastre este lucrul permanent cu publicul. Suma prevazuta 

in buget din subventii de la bugetul local este de 424.000 lei. 

 

De asemenea am prevazut sume pentru achizitionarea obiectelor de inventar: mobilier birou, aparate 

aer conditionat, etc. datorita starii avansate de degradare a celor existente, in suma de 100.000 lei. 

 

La  capitolul “Cheltuieli de capital”, pentru anul 2021 s-au prevazut sume pentru achizitionarea de 

aparatura birotica:  15 Sisteme PC  si  8 copiatoare multifunctionale, pentru buna desfasurare a activitatii, avand 

in vedere ca unele din  cele existente  au un grad ridicat de uzura ceea ce implica cheltuieli ridicate de reparare 

si intretinere. Suma prevazuta in Lista de investitii este de 145.000 lei. 
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