
 

R O M A N I A 

JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

H O T A R A R E A  nr.  11  /2020 

 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Seini pe anul 2020 

 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 18.02.2020 

 

 Avand in vedere : 

         Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020 si adresa Ministerului Finantelor 

Publice nr.472003/2020 in baza carora s-au emis: 

 Decizia nr.1/10.01.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures prin care  se  

repartizeaza pe unitatile administrativ teritoriale ale judetului Maramures sumele defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale  pe anul 2020 si cotele din impozitul pe venit pe anul 2020 pe unitatile 

administrativ-teritoriale ale jud. Maramures 

-sumele defalcate din TVA,pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2021-2023 si sumele 

din cota de 18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2021-

2023,pe unitatile administrativ-teritoriale ale judetului Maramures 

Decizia nr.2/10.01.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures prin care  se  

repartizeaza pe unitatile administrativ teritoriale ale judetului Maramures,sumele defalcate din taxa pe 

valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor,oraselor,municipiilor,pentru anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023 pentru : 

-finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare 

-finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri 

-plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii 

in invatamantul prescolar 

-finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 

-finantarea serviciilor publice comunitare de evidenta persoanei si crese,dupa caz pe unitatile administrativ-

teritoriale ale judetului Maramures 

Adresa nr.59/10.01.2020 emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Maramures prin care  se  

comunica estimarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 pe anii 2021-2023. 

Decizia nr.6/23.01.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures prin care  se  

repartizeaza pe unitatile administrativ teritoriale ale judetului Maramures,sumele defalcate din taxa pe 

valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor,oraselor,municipiilor,pentru anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023  pentru finantarea de 

baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru cheltuieli prevazute la art.104  alin.(2) lit.b) – 

d) din Legea educatiei nationale nr 1/2011, pe unitatile administrativ – teritoriale  ale judetului Maramures 

Necesitatile de investitii si cheltuieli materiale identificate prin referatele depuse de catre sefii de 

compartimente din cadrul aparatului de specialitate a primarului Orasului Seini,solicitarile consilierilor 

locali si a cetatenilor,propunem  inspre aprobarea Consiliului Local Seini, urmatorul proiect de buget  si 

lista de investitii a Orasului Seini pe anul 2020: 

Faptul ca a fost respectat principiul transparentei si publicitatii bugetului. 

Raportul Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini.  

Proiectul de hotarare. 

Avizul comisiei buget-finante din cadrul Consiliului local Seini. 

 Avizul secretarului general al orasului. 



          In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

          In conformitate cu prevederile  Legii nr.5/2020  a Bugetului de Stat pe anul 2020, Legii 273/2006 

privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 227/2015 privind Codul 

fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr.1/2016 privind  aprobarea Normelor metodologice  

de aplicare a Codului fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 

        În baza art. 155, al.1, lit. c, alin. 4 lit. b,  art. 129, al.1, lit. b, al. 4, lit.a, art.139, al.1 si art. 196 

alin.1, lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;     

H O T A R A S T E 

 

 Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Seini pe anul 2020 la suma de 

47.360.130 lei, din care: 

- Venituri proprii 5.226.000 lei; 

- Cheltuieli materiale finantare/elev 657.000 lei; 

- Sume din TVA - incalzire persoane ajutor social 12.000 lei; 

- Sume din TVA asistenti personali si indemnizatii 1.306.000 lei; 

- Sume din TVA – Serviciul evidenta al persoanelor 14.000 lei; 

- Sume din TVA pentru echilibrare 4.250.000 lei; 

- Sume defalcate din impozitul pe venit 2.519.000 lei; 

- Cote defalcate din impozitul pe venit 1.194.000 lei 

- Subventii pentru incalzire locuinte cu lemne 13.000 lei; 

- Sume din TVA pentru tichete de cresa si gradinita 15.000 lei; 

- Sume din TVA pentru elevi cu cerinte educationale speciale, integrati in invatamantul de masa 

40.000 lei; 

- Sume din TVA pentru crese 50.000 lei; 

- Sume din PNDL 9.130.000 lei; 

- Sume alocate din FDI – 6.000.000 lei; 

- Finantare FEDR si alte programe cu finantare externa nerambursabila 13.015.000 lei; 

- Finantare buget de stat pentru proiecte nerambursabile 2.155.000 lei; 

- Excedent bugetar local 2019  894.137,54 lei; 

- Finantare sume pentru asistent comunitar 70.000 lei; 

- Alte subventii de la administratii 800.000 lei; 

- Buget venituri proprii invatamant 254.100 lei din care 29.109,95 lei excedentul anului 2019; 

- Bugetul creditelor interne 317.669 lei; 

Cheltuieli totale: 47.360.130 lei  

       Art.2.Repartizarea pe capitole si subcapitole se face conform Anexei 1, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

       Art.3.Se aproba lista de investitii pe anul 2020 in suma de 36.841.599 lei, conform Anexei 2, care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

       Art.4.Se aproba ca excedentul exercitiului bugetar 2019 a sursei A, in suma de 894.137,54 lei sa fie 

utilizat in 2020 la finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, excedentul sursei E venituri proprii 

invatamant in suma de 29.109,95 lei sa fie folositi pentru functionarea invatamantului si excedentul sursei 

D in suma de 518624,71 lei, va fi folosit in anul 2020, pentru finantarea proiectelor cu finantare externa 

nerambursabila, conform destinatiei din contractele de finantare, in baza carora s-a incasat aceasta suma. 

       Art.5.Prezenta se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures ; 

- DGFP Maramures ; 

- Serviciul economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului ; 

- Un exemplar se afiseaza. 

 

     Seini la 18.02.2020       

                                                                                                                  Contrasemneaza 

              Presedinte de sedinta                                  Secretar general, 

              Cotuna Florin                                                          Danci Gabriela 


