
 

 

  CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Câmpina şi  

aprobarea bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, 
pe anul 2020 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.4.380/18 februarie 2020            
al d-lui ing.Tiseanu Horia Laurenţiu - Primarul Municipiului Câmpina, prin care 
propune aprobarea bugetului local al Municipiului Câmpina şi aprobarea bugetelor 
ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2020; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.4.381/18 februarie 2020, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea 
domeniului public și privat și agricultură din cadrul Consiliului local al 
Municipiului Câmpina; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub  
nr.4.382/18 februarie 2020; 
 Luând în considerare: 
 - Decizia nr.48/10.01.2020 a Directorului General al D.G.R.F.P. Ploieşti, 
înregistrată la Primăria Municipiului Câmpina sub nr. 75.776/15.01.2020 privind 
unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021 – 2023, 
respectiv repartizarea pe trimestre a alocațiilor din unele venituri ale bugetului de 
stat; 
 - Anexa la  Decizia nr. 3.173/07.02.2020 a Directorului General al 
D.G.R.F.P. Ploieşti şi Decizia I.S.J. Prahovaa nr. 492/17.02.2020, înregistrată la 
Primăria Municipiului Câmpina sub nr. 77.835/18.02.2020 privind unele venituri 
ale bugetului de stat pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021 – 2023, respectiv 
repartizarea pe trimestre a alocațiilor din unele venituri ale bugetului de stat; 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;  
- art.25, art.26, art.36, art.39 şi art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, modificată şi completată; 
 - art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit”a”  din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.196. alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”a” din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
 
 
 



 

 

 Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art.1. – Aprobă bugetul local al Municipiului Câmpina pe anul 2020, 
conform Anexelor nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre.   
          Art.2. – Aprobă bugetul creditelor interne a Municipiului Câmpina pe anul 
2020, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 
 Art.3. - Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal 
Câmpina, pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 
anul 2020, conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre.      
    Art.4. – Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie 
Voila Câmpina, pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
pe anul 2020, conform Anexei nr.5 la prezenta hotărâre.      

Art.5. – Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de 
Administrare şi Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare, pentru activităţile 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru anul 2020, conform Anexei 
nr.6 la prezenta hotărâre.  

Art.6. - Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Casei Tineretului 
Câmpina, pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 
anul 2020, conform Anexei nr.7 la prezenta hotărâre. 

Art.7. - Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Casei de Cultură ,,Geo 
Bogza”, pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 
anul 2020, conform Anexei nr.8 la prezenta hotărâre. 

Art.8. – Aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv 
Câmpina,  Municipiul Câmpina, pentru activităţile finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii pentru anul 2020, conform Anexei nr.9 la prezenta hotărâre. 

Art.9. - Aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Colegiului Naţional 
„Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina, conform Anexei nr.10A, precum şi 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, pentru anul 2020, conform Anexei nr.10B, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.10. - Aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Liceul Tehnologic 
„Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina, conform Anexei nr.11A, precum și 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, pentru anul 2020, conform Anexei nr.11B, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.11. - Aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Liceului 
Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina, conform Anexei nr.12A, precum și 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, pentru anul 2020, conform Anexei nr.12B, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.12. - Aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Colegiului Tehnic 
Forestier, Municipiul Câmpina, conform Anexei nr.13A, precum și aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii, pentru anul 2020, conform Anexei nr.13B, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.13. - Aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Liceului 
Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina, conform Anexei nr.14A, precum și 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau 



 

 

parţial din venituri proprii, pentru anul 2020, conform Anexei nr.14B, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.14. - Aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale 
„B.P.Haşdeu”, Municipiul Câmpina, conform Anexei nr.15A, precum și 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, pentru anul 2020, conform Anexei nr.15B, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.15. - Aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale 
„Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina, conform Anexei nr.16A, precum și 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, pentru anul 2020, conform Anexei nr.16B, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.16. - Aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale 
Centrală, Municipiul Câmpina, conform Anexei nr.17A, precum și aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii, pentru anul 2020, conform Anexei nr.17B, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.17. - Aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale 
”A.I.Cuza”, Municipiul Câmpina, conform Anexei nr.18A, precum și aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii, pentru anul 2020, conform Anexei nr.18B, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.18. - Aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Grădiniţei cu 
program prelungit nr.9, Municipiul Câmpina, conform Anexei nr.19A, precum 
și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2020, conform Anexei nr.19B, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.19. - Aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Grădiniţei cu 
program prelungit şi program normal „Iulia Haşdeu”, Municipiul Câmpina, 
conform Anexei nr.20A, precum și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 
2020, conform Anexei nr.20B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.20. – Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpina, 
pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru anul 2020, 
conform Anexei nr.21 la prezenta hotărâre. 

Art.21. – Se aprobă numărul de personal, permanent şi temporar, precum și 
fondul salariilor de bază aferent anului 2020, conform Anexei nr.22,           
lit.”A” – ”G”, distinct, pe fiecare instituție publică. 
 Art.22. – Aprobă lista ce cuprinde lucrările de reparații, pentru unitățile de 
învățământ din Municipiul Câmpina, conform Anexei nr.23 la prezenta hotărâre. 
 Art.23. – Aprobă lista ce cuprinde lucrările de reparații şi reabilitare pentru 
domeniul public din Municipiul Câmpina, conform Anexei  nr.24, la prezenta 
hotărâre. 

Art.24. – Se aprobă repartizarea excedentului bugetului local în anul 2020 
din anul precedent, în sumă de 1.767.337,73 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare şi totodată se aprobă repartizarea excedentului de venituri 
proprii în valoare de 123.456,80 lei care are unică utilizare pentru acoperirea 
golului de casă. 



 

 

 Art.25. – Prezenta hotarâre se comunică : 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 

                 - Direcţiei investiţii; 
   - Direcţiei juridice; 
   - Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat; 
   - Spitalului Municipal Câmpina; 
   - Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina; 

- Serviciului Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei 
Centrale Agroalimentare; 

- Casei Tineretului Câmpina; 
   - Casei de Cultură „Geo Bogza”; 

- Clubului Sportiv Câmpina; 
   - Unităţilor de învăţământ menţionate în hotărâre. 
    
    
 
 

        Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
       Consilier,               Secretar General, 
                                                            jr.Moldoveanu Elena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 20 februarie 2020 
Nr.  ____             
 
 
 
 
 
 
 

           



 

 

                                                                                                                                                                               ANEXA nr.2 
                  la H.C.L. nr.__/20 februarie 2020 
                           Preşedinte de şedinţă, 
                                 Consilier, 

 
 

LISTA 
obiectivelor de investiții pentru anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală din buget local 

  
    

mii lei 

Nr.crt Denumire obiectiv TOTAL  

finanțate din: 

Buget 
local 

Credite 
interne  

Alte fonduri/ 
PNDL 

0 1 2=3+4+5 3 4 5 

  TOTAL 28.117,32 6.769,15 4.552,11 16.796,06 

Cap.51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE 3.285,70 552,60 0,00 2.733,10 

C.  Alte cheltuieli de investiţii 3.285,70 552,60 0,00 2.733,10 

1 Echipamente si retele de calcul 75,00 75,00     

2 Softuri si licente 60,00 60,00     

3 Sistem informatic integrat la nivelul primariei 320,00 320,00     

4 Multifunctionale si imprimante 50,00 50,00     

5 Centrala telefonica primarie 47,60 47,60     

6 
Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si 
reducerea birocratiei la nivelul Municipiului Campina, SMIS 129261 2.733,10 0,00   2.733,10 

Cap.54.02 SERVICIUL DE EVIDENTA A PERSOANEI 20,00 20,00 0 0 

C.  Dotari de investitii 20,00 20,00     

1 Imprimanta color 7,00 7,00     

2 Soft C.I. si antivirus 13,00 13,00     

Cap.61.02.05. PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR 58,00 58,00 0,00 0,00 

  C.  Dotari de investitii 
58,00 58,00     

1 
Proiectare si instalare sisteme de alarmare la efractie si incendiu inclusiv softuri 
aferente 58,00 58,00     



 

 

  Cap.67.58 CULTURA RECREERE RELIGIE 6.979,28 0,00 153,58 6.825,70 

  A.  Lucrări în continuare 
6.979,28 0,00 153,58 6.825,70 

1 
"Restaurarea, dotarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al obiectivului 
de patrimoniu -Muzeul Memorial B.P.Hasdeu" Cod SMIS 116572 6.979,28 0,00 153,58 6.825,70 

Cap. 68.05 ASISTENTA SOCIALA 5,00 5,00     

  C.  Dotari de investitii 5,00 5,00     

1 Multifunctional 5,00 5,00     

Cap.70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ 12.708,34 5.072,55 398,53 7.237,26 

A.  Lucrări în continuare 9.408,79 1.773,00 398,53 7.237,26 

1 Reparatii capitale Camin energetic str.Lt.col.Oprescu Adrian, nr.4, parter si etajul 1 3,00 3,00     

2 Extindere cimitir uman Bobilna 500,00 500,00     

3 Cimitir uman "Lumina" 1.250,00 1.250,00     

4 Reabilitare Parc situat in b-dul Carol I (Soldat) 20,00 20,00     

5 
Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina Cod 
SMIS 126177 

965,49 0,00 265,12 700,37 

6 Creșterea eficienței energetice în Spitalul Municipal Câmpina Cod SMIS 118643  6.100,00 0,00 122,00 5.978,00 

7 Creșterea eficienței energetice în Liceul Tehnologic C-tin Istrati, Cod SMIS 118133 570,30 0,00 11,41 558,89 

B.  Lucrări noi 1.220,00 1.220,00     

1 Sala de sport Scoala Ion Campineanu 50,00 50,00     

2 Reabilitare termica blocuri de locuinte bdul.Carol I 1.000,00 1.000,00     

3 Sistematizare verticala si utilitati blocuri ANL  50,00 50,00     

4 Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale din municipiul Campina, SMIS 
120681 20,00 20,00     

5 Reabilitare Parc Trandafirilor 100,00 100,00     

C.  Alte cheltuieli de investiţii 1.156,25 1.156,25 0,00 0,00 

1 SF extindere retea de apa potabila Cartier 21 decembrie (Soseaua Paltinu) 15,00 15,00     

2 Realizarea monumentului in parcul "Soldat"-Ansamblul "Trei Panouri Votive" 215,00 215,00     

3 Realizare cadastru general-OCPI finantare 4 110,40 110,40     

4 Realizare cadastru general- OCPI finantare 6 119,00 119,00     

5 Imbunatatirea infrastructurii educationale prin construirea unei gradinite in municipiul 
Campina 

17,85 
17,85     

6 

SF, cerere de finantare, fisa de proiect si documentatiile aferente depunerii 
proiectului "Construirea de locuinte sociale pentru persoanele care traiesc in locuinte 
amenintate de alunecari de teren sau adaposturi improvizate", conform SDL 
aprobata 

160,00 

160,00     

7 Reabilitare, modernizare, extindere sistem de iluminat public in municipiul Campina 45,00 45,00     



 

 

8 Actualizare SF Modernizare Fantana cu Ciresi 50,00 50,00     

9 PUD Sala polivalenta-centru educational 25,00 25,00     

10 SF imobil administrativ str.Orizontului, nr.4 100,00 100,00     

11 PUZ + SF modernizare trama de circulatie str.Rezervoarelor, sr.Arinului, str.Muscel 59,50 59,50     

12 Studii de fundamentare necesare in vederea reactualizarii PUG/RLU 35,70 35,70     

13 Documentatie tehnica privind zonificarea si incadrarea fiscala  a proprietarilor din 
intravilanul municipiului Campina 23,80 23,80     

14 SF, cerere de finantare si fisa de proiect pentru modernizare strazi din municipiul 
Campina, conform SDL aprobata 50,00 50,00     

15 SF asigurare utilitati Parc industrial 50,00 50,00     

16 DALI, cerere de finantare si fisa de proiect pentru infiintare centru medico-social, 
conform SDL aprobata 30,00 30,00     

17 
Reabilitarea, modernizarea si extinderea Complexului sportiv, B-dul Nicolae 
Balcescu, nr.45 50,00 50,00     

C.  Dotări de investiţii 
923,30 923,30 0,00 0,00 

1 Structura demontabila pentru sens giratoriu temporar in intersectia Oscar 7,50 7,50     

2 Mobilier locuri de joaca 205,00 205,00     

3 Bariera automata complet echipata Parcarea centrala 26,00 26,00     

4 
Centrale termice unitati de invatamant, gradinite si punctele de lucru ale Primariei 
municipiului Campina 

100,00 
100,00     

5 Automate de taxare parcare 350,00 350,00     

6 Echipament sport/fitness 150,00 150,00     

7 Pontoane plutitoare 45,00 45,00     

8 Sistem de supraveghere video la baza de productie din str.Petrolistului 24,80 24,80     

9 Foisor in curtea Cresei din str.Plevnei, nr.14 15,00 15,00     

Cap.74.02 PROTECTIA MEDIULUI 59,50 59,50 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investitii 59,50 59,50 0,00 0,00 

1 
Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate 
urbana durabila 59,50 59,50     

Cap.84.02 TRANSPORTURI 5.001,50 1.001,50 4.000,00 0,00 

A.  Lucrari in continuare 
4.050,00 50,00 4.000,00   

1 Reparatii si reabilitare Calea Doftanei  4.050,00 50,00 4.000,00   

B.  Lucrari  noi 656,00 656,00 0,00 0,00 

1 Reabilitare si combatere inundatii alee formata din al.Salcimului 500,00 500,00     

2 Reparatii si reabilitare strada Voila 50,00 50,00     

3 Reparatii si reabilitare strada Orizontului 50,00 50,00     



 

 

 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Reparatii si reabilitare strada Ion Campineanu 20,00 20,00     

5 Modernizare strada Buciumului 36,00 36,00     

C.  Alte cheltuieli de investiţii 295,50 295,50 0,00 0,00 

1 
DALI in vederea consolidarii bulevardului Carol I de la intersectia cu str.Siret pana la 
pod Lunca Cornului 120,00 120,00     

2 DALI modernizare strada Trandafirilor 20,00 20,00     

3 SF reabilitare alee din str.Targu Mures 12,50 12,50     

4 SF reabilitare alee din str.Muncii 10,00 10,00     

5 SF reabilitare alee din str.Independentei 10,00 10,00     

6 SF modernizare alee din aleea Izlaz 10,00 10,00     

7 DALI modernizare aleea Fagului  15,00 15,00     

8 DALI modernizare str.Alexandru Vlahuta 18,00 18,00     

9 Expertiza tehnica si studiu geotehnic str.Pictor N.Grigorescu intersectie cu str.Plevnei 30,00 30,00     

10 SF drum de acces catre DN1- Km 93 50,00 50,00     



 

 

        ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
           PRIMAR 
Nr.4.380/18 februarie 2020 

 

 
     REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului 
Câmpina şi aprobarea bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, 

pe anul 2020 
 
 

 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu - Primarul Municipiului 
Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), 
lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei 
și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
local al municipiului Câmpina şi aprobarea bugetelor ordonatorilor terţiari de 
credite, pe anul 2020. 

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Campina a fost 
elaborat potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr.5/2020 - Legea bugetului de 
stat pe anul 2020, a repartizării pe unităti administrativ-teritoriale a cotelor defalcate 
din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale. 

Principalii factori care au stat la baza fundamentării veniturilor şi cheltuielilor 
bugetare au fost: 

- veniturile stabilite prin HCL nr.172/2019 privind impozitele si taxele locale 
pentru anul 2019;  

- priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget; 
- opiniile cetăţenilor colectate de la audienţe, mass media, întâmpinări, adrese 

către primărie; 
- propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor terţiari de credite; 
- programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă la nivel local. 
Veniturile bugetului local se formează din:  
- Venituri proprii: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte şi alte venituri;   
- Cote defalcate din impozitul pe venit, în sumă de 27.522,00 mii lei; 
- Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local,  

în sumă de 1.022,00 mii lei; 
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată în suma de 8.185,80 mii lei, 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, aferente costului standard per elev conform art. 104 alin.(2) din  
Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, ajutorului de încălzire a locuinţelor, drepturile 
stabilite de Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar 
a copiilor provenind din familii defavorizate, drepturile copiilor cu cerinţe 



 

 

educaţionale speciale conform H.G. 904/2014 primite prin Decizia Directorului 
General al D.G.R.F.P. Ploiești;  

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale, în sumă de 1.772,00 mii lei, primite prin Decizia Directorului General al 
D.G.R.F.P. Ploiești;  

Potrivit art. 26 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, 
modificată și completată, proiectul de buget a fost construit pe două secțiuni: 

- secțiunea de funcționare; 
- secțiunea de dezvoltare. 
În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât 

cheltuielile aceleiași secțiuni, echilibrul bugetar se asigură prin vărsăminte din 
veniturile secțiunii de funcționare către secțiunea de dezvoltare și utilizarea 
excedentului anilor precedenți.  

La sfârșitul anului 2019 a rezultat un excedent de 1.767.337,73 lei care este 
utilizat ca sursa de finanțare pentru obiectivele propuse în cadrul secțiunii de 
dezvoltare.  

Prin proiectul bugetului local al Municipiului Câmpina pentru anul  2020 s-
au stabilit venituri în suma de 85.646,28 mii lei și cheltuieli în sumă de 87.413,62  
mii lei. 

Sumele rezultate din vânzarea, în conditiile legii, a unor bunuri apartinând 
domeniului privat vor fi cuprinse în bugetul local prin rectificare bugetară numai 
după încasarea lor, conform art. 29 din Legea 273/2006, modificată și completată.  

Veniturile bugetare sunt ordonate pe capitol şi subcapitole. 
Cheltuielile bugetare sunt ordonate pe parţi, capitole, subcapitole, titluri, 

articole, precum şi alienate şi paragrafe, după caz. 
Nivelul cheltuielilor incluse în proiectul de buget local pot fi rectificate în 

cursul execuției bugetare pe măsura colectării veniturilor suplimentare programate a 
fi atrase (respectiv împrumut bancar/refinanţare, valorificare de bunuri, 
sponsorizări). 

 
Cheltuielile secţiunii de funcționare sunt în valoare de 61.818,41 mii lei se 

prezintă pe fiecare capitol de cheltuieli  astfel:  
- Cap. 51.02 - Administrația publică locală - este prevăzută suma de 

11.950,65 mii lei din care: 
- cheltuieli de personal 9.648,33 mii lei; 
- bunuri şi servicii 2.261,39 mii lei; 
- transferuri 1,00 mii lei; 
- alte cheltueli 39,93 mii lei. 
- Cap. 54.02 - Alte servicii publice - este prevăzută  suma de 1.231,53 mii 

lei din care: 
- cheltuieli de personal 996,53 mii lei; 
- bunuri şi servicii 125,00 mii lei; 
- fond de rezervă 100,00 mii lei; 
- alte cheltueli 10,00 mii lei. 
- Cap. 55.02 - Tranzacții privind datoria publică şi împrumuturile - este 

prevăzută  suma de 620,00 mii lei din care: 
- bunuri şi servicii 20,00 mii lei; 
- donânzi 600,00 mii lei. 



 

 

- Cap. 61.02 - Ordine publică și siguranță națională - este prevazută suma 
de 3.671,47 mii lei din care: 

- cheltuieli de personal 3.236,97 mii lei; 
- bunuri şi servicii 388,00 mii lei; 
- alte cheltueli 46,50 mii lei. 
- Cap. 65.02 - Învatamânt - este prevazută suma de 7.042,19 mii lei din 

care: 
- cheltuieli de personal 260,00 mii lei; 
- bunuri şi servicii 5.794,50 mii lei; 
- asistenţă social 137,69 mii lei; 
- alte cheltuieli 850,00 mii lei. 
- Cap. 66.02 - Sanatate - este prevazută suma de 1.565,81 mii lei structurată 

după cum urmează: 
- cheltuieli de personal 1.336,86 mii lei; 
- bunuri şi servicii 25,45 mii lei; 
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice 200,00 mii lei; 
- alte cheltuieli 3,50 mii lei. 
- Cap. 67.02 - Cultura, recreere si religie - este prevazută suma de 4.603,83 

mii lei structurată după cum urmeză: 
- cheltuieli de personal 647,48 mii lei; 
- bunuri şi servicii 372,85 mii lei; 
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice 3.202,00 mii lei; 
- alte transferuri 70,00 mii lei; 
- alte cheltuieli 311,50 mii lei. 
- Cap. 68.02 - Asigurari si asistenta sociala - este prevazută suma de 

9.491,94 mii lei structurată după cum urmeză: 
- cheltuieli de personal 4.954,74 mii lei; 
- bunuri şi servicii 1.200,00 mii lei; 
- asistenţă socială 3.164,50 mii lei; 
- alte cheltuieli 172,70 mii lei. 
- Cap. 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - suma de 11.176,45 

mii lei si este structurata astfel: 
- cheltuieli de personal 2.103,62 mii lei; 
- bunuri şi servicii 6.789,83 mii lei; 
- alte cheltuieli 43,00 mii lei; 
- rambursări de credite 2.240,00 mii lei. 
- Cap. 74.02 - Protectia mediului  - este prevazută suma de 4.589,65 mii lei 

şi este structurata astfel: 
- bunuri şi servicii 4.387,00 mii lei; 
- alte transferuri 202,65 mii lei; 
  - Cap. 84.02 – Transporturi - este prevazută suma de 4.322,89 mii lei 

structurată dupa cum urmeaza: 
- cheltuieli de personal 730,33 mii lei; 
- bunuri şi servicii 1.864,75 mii lei; 
- subvenţii 150,00 mii lei; 
- alte transferuri 124,31 mii lei; 
- alte cheltuieli 13,50 mii lei; 
- rambursări de credite 1.440,00 mii lei. 



 

 

- Cap. 87.02 – Alte acţiuni economice - este prevazută suma de 1.552,00 
mii lei structurată dupa cum urmeaza: 

- bunuri şi servicii 300,00 mii lei; 
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1.252,00 mii lei; 
 
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt în valoare de 25.595.21 mii lei şi 

sunt repartizete astfel: 
- cheltuieli de capital de 6.769,15 mii lei sunt prezentate în Anexa nr. 2 la 

prezentul Proiect de hotărâre; 
- sume repartizate pentru învăţământ 500,00 mii lei; 
- sume repartizate pentru sănătate 1.300,00 mii lei; 
- sume repartizate pentru cultură, recreere şi religie 50,00 mii lei; 
- sume repartizate pentru alte activităţi economice 180,00 mii lei; 
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014 – 2020 de 16.796,06 mii lei. 
Bugetul creditelor interne pentru anul 2020 este în suma de 4.552,11  mii 

lei. 
Bugetul finanţat integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii 

pentru anul 2020 este în sumă de 141,46 mii lei. 
 
 
 

 PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia - Laurenţiu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://primariapascani.ro/primarie/wp-content/uploads/2016/01/Proiect-BVC-Pascani-2016.pdf#page=3
http://primariapascani.ro/primarie/wp-content/uploads/2016/01/Proiect-BVC-Pascani-2016.pdf#page=3


 

 

 
 

Nr.4.381/18 februarie 2020 
       

RAPORT  
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului 

Câmpina şi aprobarea bugetelor ordonatorilor terţiari de credite 
pe anul 2020 

 
Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe 
anul 2020, structura bugetului local este realizată pe cele două secțiuni: 

- secțiunea de funcționare; 
- secțiunea de dezvoltare. 
Pe fiecare secțiune, veniturile și cheltuielile sunt identificate conform 

legislației actuale.  
Pe partea de venituri, bugetul local cuprinde totalitatea veniturilor pe surse de 

proveniență.  
Fundamentarea veniturilor proprii este realizată, conform prevederilor legale 

în vigoare. 
Estimarea veniturilor bugetare provenite din impozitele şi taxele locale are la 

bază prevederile H.C.L. nr.172/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul fiscal 2020. 

Din analiza veniturilor, rezultă că acestea au fost grupate conform 
clasificaţiei bugetare aprobată de Ministerul Finantelor Publice prin Legea 
bugetului de stat pentru anul 2020. 

Veniturilor bugetului local, sunt în sumă de 85.646,28 mii lei. 

Veniturile curente se împart în venituri fiscale si venituri nefiscale,  iar 
venituri fiscale, se concretizează în impozite și taxe directe, precum și impozite și 
taxe indirecte percepute de la contribuabili și se prezintă astfel:  
 - IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE DE LA PERSOANE FIZICE 
TOTAL:           5.100,00 mii lei din care:  
  1. impozit pe clădiri – 2.300,00 mii lei; 
   2. impozit pe teren – 1.300,00 mii lei; 
   3. taxa asupra mijloacelor de transport – 1.500,00 mii lei. 
 - IMPOZITE ȘI TAXE DE LA PERSOANE JURIDICE  
TOTAL:           8.900,00 mii lei din care: 
   1. impozit pe clădiri – 7.000,00 mii lei; 
  2. impozit pe teren – 950,00 mii lei; 
  3. taxa asupra mijloacelor de transport – 950,00 mii lei. 



 

 

Cheltuielile bugetare sunt ordonate pe parţi, capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum şi alienate şi paragrafe, după caz în sumă de 87.413,62 mii lei. 

Cheltuielile bugetare prevăzute au desținatii precise, limitate, realizarea 
acestora efectuându-se în corelatie cu încasare veniturilor. 

Aceste sume prevăzute pe partea de cheltuieli reprezintă limite maxime, în 
limita cărora se pot angaja, ordonanța și efectua plăţi. 

Estimarea veniturilor și dimensionarea cheltuielilor publice pe destinații, 
acțiuni, proiecte, obiective crează condiții adecvate pentru utilizarea eficientă a 
fondurilor publice. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului local al Municipiului Câmpina şi aprobarea bugetelor 
ordonatorilor terţiari de credite pe anul 2020 poate fi supus dezbaterii Consiliului 
Local. 
 
 
 

Director executiv economic, 
Ec. Tudorache Florentina-Alice 

 
 

Şef Serviciu impozite şi taxe locale, 
Ec. Birligiu Cristi Vasile 

 
 

Şef Serviciu buget, finanţe, contabilitate 
Ec. Pulez Loredana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.4.382/18 februarie 2020 
 
 
 

A V I Z 
 

 

Secretarul General al Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de 
dispozițiile art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, analizând prin prisma actelor normative și administrative proiectul de 
hotarâre inițiat, care are la bază referatul de aprobare nr.4.380/18 februarie 2020, 
formulat de ing.Tiseanu Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

Având în vedere raportul nr.4.381/18 februarie 2020, întocmit de Direcția 
economică, din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Câmpina şi 
aprobarea bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2020, motivat de 
prevederile: 

- Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;  
- art.25, art.26, art.36, art.39 şi art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, modificată şi completată; 
 - art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”a” și art.196. alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
  
 

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 
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