
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

HOTĂRÂREA NR.104 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi estimări 
2022-2024 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa a Persoanelor 

Ploieşti 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 
Văzând Referatul de aprobare nr. 143/16.04.2021 al domnului Primar Andrei

Liviu Volosevici, al doamnei Viceprimar Magdalena Trofin şi al membrilor Comisiei 
de buget - finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi 
prognoze: Paul Palaş-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru 
Simionescu, Mihai Tonsciuc, Anca Agapie, precum şi Raportul de specialitate 
nr.80068/15.03.2021 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 
Ploieşti, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 
şi estimări 2022-2024 al Serviciului Public Local, Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 
Ploieşti; 

A vând în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice 
nr.76/15.04.2021; 

Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanţe, 
control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze din data 
de 21.04.2021; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe 
anul 2021; 

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a, art. 136, art. 139, alin. 3, lit. a şi art. 196, alin. 1, 
lit. a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
modificată şi completată; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi estimări 2022-
2024 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti, 
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Aprobă numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază 
conform Anexei nr. 2. 

Art. 3 Aprobă lista de investiţii conform Anexei nr. 3 care face parte integranta 
din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Ordonatorul principal de credite şi Serviciul Public Local Comunitar de 
Evidenţă a Persoanelor Ploieşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5 Direcţia Administraţie Publică, Juridic·-contencios, Achiziţii Publice, 
Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

Dată în Ploieşti, astăzi, 23 aprilie 2021 
Contrasemnează: 

p.SECRET AR GENERAL, 
Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

Director Executiv 
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JUDEŢUL PRAHOVA 
Unitatea administrativ-teritorială: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIESTI 

Formularj 11/02 \ 
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BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL 
SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PE ANII 2022-2024 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Execut ie 
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Propuneri 

2021 

TRIMI TRIMll 

2021 2021 

mii lei 
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DENUMIREA INDICATORILOR 

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 

~lt~~e!YJ_~!!_ ~blic~ gen~~)e ((!Od ~4.10.10+54. ~:!?O) ___ _ 

Din total capitol: 

Cod 
indicator 

50.10 

54.10 

-r---- -- ---- --------- ---- -- ----
1Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor ,54.10.10 
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TRIMI 

2021 

1016 

10~ 

1016 
---·· ---

1016 
1111 -·- - - -
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DENUMIREA INDICATORILOR 

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) 

Cod 
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„ JUDEŢUL: Prahova 
Unitatea administrativ - teritorială :. ____ _ 

Instituţia publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIESTI 

Formular: I 11/06 I 
BUGETUL 

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2021 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024 

DENUMIREA INDICATORILOR 

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE 
FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) - -
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+_8_5.;...) _ 

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 
+10.01.29+10.01.30) 
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Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 
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'Contributii de asigurari sociale de stat ___ __ ~9,0.3.01 _ __ ___ J _ _ _____ -J __ _ __ _ 
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-~-
I 

----· ! 

s i - 6 -3~~~~s.- ~_-]=-~s~; __ _?_5_ 

-~3__ ·~==t == -_1!5.3 -~-= 163 163 + I ---- --
0 -~ --- _ _ţ___9 ___ \ 
X I X I X X -- o- - T _ _Q ___ J_=- _o-::-_-~ =_a _ _:___:= = _o _ 
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DENUMIREA INDICATORILOR 

Furnituri de birou 

] Materiale pentru curatenie 

_ JÎncalzit, Iluminat si forta motrica 
l Apa, canal si salubritate 

Carburanti si lubrifianti 
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 

•Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 
!Alte bunur( si servicii pentru întretinere si functionare 

Reparatii curente 
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 
- --- -
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 

I Materiale sanitare -
-~ - -- -- --- -- -

I Dezinfectanti 
-annon U1= ·nil•uns umecreiur· U1= mvermn- \ l.VU - - - ---- - -
~°J _ru;: _ ll-t-.'Jn..ru:. .n ~ ?n ru;.._ 'lm 

;Alte obiecte de inventar 

~ep_!as_a!_i.t d~ta~~rj, t".Cl~.~!e!~Uc~_~0:0_~'.~1!~0:~6~0-~) __ 
Deplasari interne, detaşări, transferări 

Carti, publicatii si materiale documentare 

Consultanta si expertiza 

Pregatire _profesionala 
Protectia muncii 

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 

Cod 
indicator 

Executie 

2020 

-~Q,Oj,0_1_ ----_ 3~ 1 
20.01 .02 5 - ------ 1---- -• · ţ 
20.01 .03 74 

- - - - --··- -
-- 20"Q.! ,Q~ ____ 1q ~ 

20.01.05 - -- - ---·- -· 
20.01.08 
20.01.09 
20.01.30 

~- --- - · -
20.02 

20.03 

--~l 
-~~-~1~ ! 

- -- - -·- -
20.04 

20.04.02 
20.04.04 - - -- - · --- ·-
_2Q:O~ 

Propuneri TRIMI TRIMll 

2021 2021 2021 

27 12 51 

-·-- gtl ~ - 3j 
74 28 13 - -- -~--- ---- --
13 3 

- 2sl 
3\ 

-240 1 

-- ---16 i -

- 1 ··---- ---~21-
11 
11 

Page 2 

7 

o 

~ I 
o 
o 
o 

4 

sl 
1 

- -~' 
--::t 

6 
6 

151 

mii lei 

TRIMlll TRIMIV Estimări Estimări Estimări 

2021 

5 
2 

13 
3 1 

2021 

------_-er--
---l---- _5~1 -

----+-
10 

5 
5 

10 
10 

2022 2023 2024 

5 J 27 _}.7 -- ~?_ 
2 9 9 9 - - =-j----- - -- ---1--- - -

20 ' 74 74 74 --- - -- --- - · 
~-l-- 13 13 13 

- ~ 
1 i 

25 -- -- --~ş _ _ _ _15 
3 3 3 - - - -

58 240 240 240 
16 

- ·--- --- ·----·- ~ -- ---- --
0 16 16 

---~---- ------- ·- - -··-

!l-f--- _ ___ _ 22 22 - - 22 

o 11 11 11 
o 
5 

11 11 11 - -- --- -- --- - -- --- -
---~ ----~o --- ----- ~!> 

30 
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DENUMIREA INDICATORILOR 

l"'~~ii 
M~şini, ~~pamente si mijloace de trans2ort 

Mo~_!l!_e_!", _ap~!~~ă_ birolică ş!~J!e_ l3_c;ţi~e_ csi_rpErale _ 
Alte active fixe ----·- ---------· -

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 
- - · - ·· 
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 

- ··---
Active financiare (cod 72.01.01) 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Cod 
indicator 

Executie 

2020 

Propuneri 

2021 

l 
I 

____21"Q1J>_! ----~-
__21:Q1~ - -· --J ... - ·• ·-

____ ___ --~; :~~~~ _____ !.1L _ -···· -· ·· s
1 

TRIMI 

2021 

~ 

O, 

TRIMll TRIMlll TRIMIV 

2021 2021 2021 

_3j 

I 
1\ 

or 

mii lei 

Estimări 

2022 

__ ?_~'.~3 t-----1---
,. __ 72.~~ -===J--=-_-_--=__· _-_„l __ ~_..____ __ ~ 

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE, 

CY 

Page 3 

Estimări Estimări 

2023 2024 

6 6 6 

J> 
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JUDEŢUL: PRAHOVA 
Unitatea administrativ - teritorială : SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIESTI 

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ 
pe anii 2020-2021 

Număr Venit mediu Modificarea Număr 

maxim de de bază din nr. de posturi maxim de 
posturi în luna ianuarie în anul 2021 posturi în 
anul2020 2021 (+/-) faţă de anul2021 

lei anul2020 
o 1 2 3 4=1+3 

TOTAL SALARII 41 7364,54 41 
din care: 

CAt-'11 uLUL..„„„ ..... „.„„„„„„ 
din care: 
li Funcţii publice 36 36 

A. Functii publice Qenerale 

1.lnalti functionari publici 

- Secretar general al judetului şi al municipiului Bucureşti 

2.Funcţll publice de conducere 3 3 
- Secretar al municipiului, al sectorului 

municipiului Bucureşti, al oraşului şi al comunei 

- Director Grad li 1 12418 1 
- Sef serviciu Grad li 2 10691 2 

- Sefde birou 

3.Functii publice de executie 33 33 

a) Clasa I - studii superioare- 30 30 
consilier suoerior gradatia 2 1 7372 1 
cons111er supenor grae1at1a 3 1 ((41 1 
consilier supenor gradat1a 4 8 7~35 8 
consmer supenor gradatia 5 17 61JJ 2 19 
consilier principal Qradatia 3 6065 o 
cons111er pnncipal gradat1a 4 b-L17 o 
consilier pnnc1pa1 grae1at1a 5 2 6372 -2 o 
consilier asistent Qradatia 3 1 4412 1 
consilier asistent gradatia 4 4022 o 
consilier asistent gradatia 5 4636 o 

b) Clasa li - studii superioare de scurta durata -

Fond aferent 
salariilor de 
bază pe 

anul2021 
mii lei 
5=2x4 

301946 

12418 
21382 

7372 
7741 

o34tm 
154527 

o 
o 
o 

4412 
o 
o 

Anexa nr _2 __ 
LA- 1tec 111?. . 101 /12021 

Fond aferent Fond aferent 
salariilor de salariilor de 
bază pe bază pe 

anul2021 anul2021 
mii lei mii lei 

5=2x4x12 luni 5=2x4x12 luni 

3570408 3570,41 

149016 149 
256584 257 

88464 88 
':J"LtlfJ;! 93 

701 7ou 7ol 
1854324 1.854 _ _. -····-

o -, o ~ " * 
u .,.. -~u- _-:>-< 

o o .... 
52944 53--: 

o u 
o u 

;~„ „ i"'r 
.. 
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c) Clasa III - studii medii -
referent superior gradatia 5 
referent superior gradatia 3 
referent principal gradatia 3 

B. Functii publice specifice 
arhitect set 

III Personal cu contract de muncă 
a) Personal didactic 

- Profesor, orad didactic I 
b) Personal didactic auxiliar 

- Bibliotecar 
C) Personal de soecialitate 

Referent 11, gradatia 4 
Referent li, gradatia 5 

d) Personal care ocupă funcţii comune 
Casier, Maoaziner, oradatia 5 
Casier, MaQaziner, oradatia 3 
Curier, oradatia 4 

Personal contractual de conducere 
Director 
Sef Serviciu 
Sef Birou 

Fond salarii brute 
lndemnizatie hrana 2080 x 2 x 41 
Contributii - 2,25% 
Total general 

Număr Venit mediu Modificarea Număr 

maxim de de bază din nr. de posturi maxim de 
posturi în luna ianuarie în anul 2021 posturi în 
anul2020 2021 (+/-)faţă de anul2021 

lei anul2020 
1 2 3 4=1+3 

3 3 
2 4636 2 

1 1 
1 3502 -1 o 

5 5 

2 2 
3032 o 

2 3108 2 

3 3 
1 3573 1 
1 3401 1 
1 3740 1 

3570 mii lei 
171 mii lei 

84 mii lei 
3826 mii lei 

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE 
MANEA MARCELA 

(Y'' 

Fond aferent 
salariilor de 
bază pe 

anul2021 
mii lei 
5=2x4 

9272 
4412 

o 

o 
6216 

3573 
3401 
3740 

Fond aferent 
salariilor de 
bază pe 

anul2021 
mii lei 

5=2x4x12 lunl 

111264 
o 
o 

o 
74592 

42876 
40812 
44880 

Fond aferent 
salariilor de 
bază pe 

anul2021 
mii lei 

5=2x4x12 luni 

111 
o 
o 

o 
75 

43 
41 
45 

~~- . 
,·;" ') ,<(•J\\ ~ ~ ,/a '"·r~o-< ... ,---..... D'~-

.. .,. ('\..Jo' ,• ...... 1,·, 
.. f :~l·l.._>.„. . .... --:·\ "· "~:P. 

ht;..J) ....... 1 - · „ . ·-·~1 \ ... _ • \\ 

i~~:'.rpJ:~.·J 
COMPARTIMENŢ~~~Ş.iS'UrMNE 

ANGELESCU coMeL„BOGDAN 
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JUDEŢUL: PRAHOVA 
Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIESTI 

"') 
'~ ,.r:-

Anex~; 3. l (} 

Instituţia publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA 
A PERSOANELOR PLOIESTI 

JH?l tttt · IM/ 90~{ 

LISTA DE INVESTITU 

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2021 

DENUMIREA INDICATORILOR 

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01la71.03) 
Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) 
Licente 

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, 

mii lei 
Cod propuneri 

indicator 2021 
70 6.00 
71 6 00 
71.01 OOO 
71 .01.30 6,00 
71.01 .30 0,00 
71.01.30 0,00 

COMPARTIMENT 
FINANCIAR-CONTABILITATE, 



\ 

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR 
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PLOIEŞTI 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
PRIVIND LISTA DE INVESTIŢII PENTRU ANUL 2021 

'i.. 

Pentru sectiunea dezvoltare, bugetul se ridică la nivelul sumei de 6 mii lei, 
suma ce va fi suportată integral din surse proprii, necesar pentru achiziţionarea de: 

- licenţe antivirus în vederea protejării bazei de date 3 mii lei 
- Licenţe offices 3 mii lei 

COMPARTIMENTUL, 
FINANCIAR CONTABILITATE 

MANEA MARCELA 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
SERVICIUL PpBLIC LOCAL COMUNITAR ~-~:J: Nj„,~-
DE EVIDENŢA A PERSOANELOR PLOIEŞTI ~ ~--;:;..~~ 

Mrt. 1~ ~/n,.o~.~oJ-\ : .... .: \~~~f.~X \ţ 
REFERAT DE APROBARE ţ 1\N,t ;,.~~~l\\ . OL 

:;..>, \~e w' _,,, ·ş "~o~ --:J/jJ _,, ~":'~ 
~+ ~~---·1ti.~·o 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului -~1'}'1?\~i: „ ~ - · 
-....;~~,..:__~ 

de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi estimări 2022-2024, al - --
Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti 

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti s-a înfiinţat 
în baza Hotărârii Consiliului Local nr.30/2005 având ca obiect de activitate evidenţa 
persoanelor, eliberarea cărţilor de identitate, precum şi înregistrarea certificatelor de 
stare civilă. 

Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 s-a facut în 
conformitate cu Lege nr.15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021; Legea 
finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art.129, alin 4, lit.a, art. 136, art.139 alin 3, lit.a, din OUG 57/2019 Privind 
codul administrativ: 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 se situează la nivelul sumei de 
4329 mii lei, şi este prezentat detaliat în anexa nr. 1 şi anexa 3 astfel: 

~ VENITURI TOTALE 
- venituri proprii 

4329 mii lei din care: 
550 mii lei 

- subvenţii bugetul local ( functionare) 3779 mii lei 

~ CHELTUIELITOTALE 4329 mii lei din care: 

- TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - 3829 mii lei 
- TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII - 494 mii lei 
- SECŢIUNEA DEZVOLT ARE 6 mii lei 

Faţă de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
alăturat. 

PRIMAR, 
ANDREI-LIVI 

VICEPRIMAR, 

MA~·TROFIN 

Comisia de buget finanţe, control, 
administrarea domeniului public şi 

r:· at, studii, strategii si prognoze: 

PALAŞ-ALEXANDRU PAUL ţp 
GHEORGHE SIMION-SÂRBU · 
RADU-ALEXANDRU SIMIONESCU 
MIHAI TONSCIU5 g „ ~ 
ANCA AGAPIE ~l)M . 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
DIRECTIA ECONOMICĂ 
Nr.~/lS.04.2021 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 a fost fundamentat având în vedere prevederile 
Legii nr. 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021, Legii nr. 273/2006- Legea finanţelor publice 
locale cu modificările şi completările ulterioare. 

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti în calitate de ordonator 
terţiar de credite este finanţat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii şi din 
subvenţii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel: 

Venituri: - venituri proprii 550,00 mii lei 
- subventii/transferuri de la bugetul local(functionare) 3.779,00 mii lei 

TOT AL 4.329,00 mii lei 
Cheltuieli: suma de 4.329,00 mii lei. 

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(1) „ Ordonatorii principali de credite repartizează 
creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor 
publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau ter/iari de credite, după caz, 
şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozi/iilor legale" si alin.(3) 
„Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru 
realizarea sarcinilor unităţilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi fn 
condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale''. 

Conform regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget, angqjată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva 
cheltuială'', iar potrivit alin. ( 4)„ Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, 
ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi dacă nu are prevederi bugetare şi ."'~Jrse de 
finanţare ''. 

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite 
răspund de: 

a) Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu 
b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor 
c) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor fn limita creditelor bugetare aprobate 

şi a veniturilor bugetare posibil de încasat''. 
precum şi faptul că angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziţii publice, 
emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este în sarcina fiecărui ordonator terţiar 
de credite, acesta împreună cu serviciile de specialitate este direct răspunzator de angajarea, lichidarea; 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor şi realizarea veniturilor proprii. 

Faţă de cele prezentate supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

DIRECTOR ~xi~OMIC, 
Nicoleta Cră&;u 

Întocmit, 
Georgeta Popa 

Yof ~l 

SEF SERVICIU BUGET, IMPRUMUTURI 
ilia Pelin 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR 
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

Nr.80068/15.03.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

c l 
(j j 

BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 si estimări 
2022-2024 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENŢĂ 

A PERSOANELOR PLOIEŞTI 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 se situează la nivelul sumei de 
4329 mii lei, fiind structurat astfel : 

~ VENITURI TOTALE 
- venituri proprii 
- subvenţii bugetul local (functionare) 

4329 mii lei 
550 mii lei 

3779 mii lei 

~ CHELTUIELI TOTALE 4329 mii lei din care: 

- TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -3829 mii lei 
- TITLUL II BUNURI SI SERVICII - 494 mii lei 
- SECŢIUNEA DEZVOLTARE 6 mii lei 

Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 s-a facut în 
conformitate cu: 

Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Conform art.26 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 6312010 pentru 
modificarea si completarea Legii 273/2006 Legea finantelor publice locale, bugetele 
trebuie structurate si aprobate pe sectiuni. 

În temeiul art.129, alin 4, lit.a, art. 136, art.139 alin 3, lit.a, din OUG 57/2019 
Privind codul administrativ: 

Prevederilor art.7 din Legea nr.153/2017 "Legea-cadru privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice", 

Aprobarea bugetului are la bază, Legea nr.15/2021 - Legea bugetului de stat pe 
anul 2021, în temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 se situeaza la nivelul sumei de 
4329 mii lei , având ca punct de referinţă realizările anului 2020 atât în ceea ce 
priveste partea de venituri cât şi cea de cheltuieli . În ceea ce priveşte analiza 
veniturilor proprii , s-a avut în vedere recuperarea cheltuielilor provenind de la 



comunele arondate precum şi veniturile provenind din prestarea ser · »> 
regim normal cât şi în regim de urgenţa în interesul persoanelor 
structurat astfel : 

~ VENITURI TOTALE 
- venituri proprii 
- subvenţii bugetul local : 

~ CHELTUIELITOTALE 

- TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
- TITLUL II BUNURI SI SERVICII 
- SECTIUNEA DEZVOLT ARE 

4329 mii lei 
550 mii lei 

3779 mii lei 

4329 mii lei din care: 

- 3829 mii lei 
- 494 mii lei 

6 mii lei 

~ Titlul I „cheltuieli de personal", bugetul se ridica la nivelul sumei de 
3829 mii lei sieste structurat astfel: 

Stat personal la 
ianuarie 2020 

Alte sporuri (CFP) 
Indemnizatie hrana 
Vouchere de vacanta 
CAM 

total 

Diferenta: 
Realizat 2020 
Necesar 2021 
Diferenta 

10.01.01 

10.01.06 
10.01.17 
10.02.06 
10.03.07 

3678 mii lei 
3829 mii lei 

296,88 mii lei x 9 luni 
Modificari salariale 
Plati ian + febr + mart 
2.04 mii lei x12 luni 
(2080x2)x41 

3800 mii lei x 2.25% 

2672 mii lei 
44 mii lei 

839 mii lei 
25 mii lei 

163 mii lei 
O mii lei 

86 mii lei 

3829 mii lei 

150 mii lei, reprezinta: 44 mii lei(necesar 2021) compusa din 

- 44 mii lei modificari salariale 

106 mii lei( ec.an 2020) 

- 49 mii lei ec persoana decedata luna iunie 

- 21 mii lei post suspendat 

- 36 mii lei recuperare CM din FNUASS 

La Titlul II „cheltuieli cu bunuri si servicii", bugetul se ridica la nivelul sumei de 
494 mii Iei, cu mentiunea ca vor fi suportate din venituri proprii. 

-20.01.01 „furnituri de birou", bugetul se ridica la nivelul sumei de 27 mii lei, 
necesar la achizitionarea de tipizate pentru buna desfasurare a activitatii SPLCEP 
(Serviciul de evidenta informatizata a persoanelor si Serviciul de stare civila), 
precum si achizitionarea de furnituri de birou; 

- 20.01.02 „materiale de curatenie", bugetul se ridica la nivelul sumei de 9 mii lei, 
necesar la achizitionarea produselor de curatenie, avand in vedere numarul mare al 
persoanelor deservite, atat pe stare civila, cat si pe evidenta informatizata. 



- 20.01.03 „incalzit iluminat si forta motrica", bugetul se ridica la nivelul ş1!1-1f~Lde~74 
mii lei necesara achitarii consumului de gaze(5 mii x 6 luni = 3,'.0:cY.iii" __ le'H·:'.sI 
energie electrica (3 .6 mii lei x 12 luni = 44 mii lei). ,\ '<: / ('.·.SJ:· - .·:.:-, ~$ ...i~ 

• .i~. l - (;__ · . .. . ....... 

- 20.01.04 „apa, canal si salubritate", bugetul se ridica la nivelul sume}:·~~ l~\mii):ţi~~~:-i 
necesara achitarii consumului de apa (0.31 mii lei x 12 luni = 3. 72~ ~i( l~i) ~:s~~<:'to/f 
serviciilor de salubritate (0.77 mii lei x 12 luni= 9.28 mii lei). ''1{P,~fl:;·~1:~i;~<ţ/· 
- 20.O1.08 „posta, telecomunicatii, radio, internet", bugetul se ridica la niveh:l~ei 

de 25 mii lei, necesara achitarii serviciilor de telecomunicatii, internet, mentenanta 
retea securizata, servicii informatice, precum si achizitionarea de timbre postale pentru 
corespondenta. 
- 20.01.09 „materiale si prestari de servicii cu caracter functional", bugetul se ridica la 
nivelul sumei de 3 mii lei 
- 20.O1.3 O „alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare", bugetul se ridica la 

nivelul sumei de 240 mii lei, pentru: 
- plata contractelor in derulare (202 mii lei); 
- alte cheltuieli (38 mii lei); 

a) contracte in derulare: - aparate apa: 0,75 x 12 = 9 mii lei 
6,50 x 12 = 78 mii lei 

b) alte cheltuieli: 

- servicii de paza: 
- service aere conditionate: 
- servicii curatenie 
- contract POS 
- mentenanta antiefractie 
- mentenanta sistem incendiu 
- serviciu actualizare legislatie 
- sistem monitizare 
- sistem de ordonare 
- service platforma 
- servicii informatice 

O, 75 x 8 = 6 mii lei 
5,50 x 12 = 66 mii lei 
0,10 x12= 1.2miilei 
1,5 x4= 6miilei 
1.2 x 4 = 4.8 mii lei 
0.2 x 12 = 2,4 mii lei 
0,25 x 12 = 3 mii lei 
0.42 x 9 = 3.78 mii lei 
0.30 x 5 = 1.50 mii lei 
1.70 x 12 = 20,4 mii lei 

202 mii lei 
- revizie stingatoare: 2 mii lei 
- gazduire adrese mail 3 mii lei 
- gazduire programe online: 3 mii lei 
- executari revizii electrice cf devize 30 mii lei 

3 8 mii lei 

TOTAL: 240 mii lei 

- 20.02 "reparatii curente", bugetul se ridica la nivelul sumei de 16 mii lei necesar 
pentru reparaţii electrice conform deviz 
- 20.04.02 "materiale sanitare", bugetul se ridica la nivelul sumei de 11 mii lei 
- 20.04.04 "dezinfectanti", bugetul se ridica la nivelul sumei de 11 mii lei 
- 20.05.30 „alte obiecte de inventar", bugetul se ridica la nivelul sumei de 30 mii lei, 

necesara dotarii serviciului de cu calculatoare pentru punerea in aplicare a "sistemului 
informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civila". 
- 20.11 "carti, publicatii si material documentare", bugetul se ridica la nivelul sumei 
de 1 mii lei 
- 20.13 "pregatire profesionala", bugetul se ridica la nivelul sumei de 2 mii lei 
- 20.14 "protectia muncii", bugetul se ridica la nivelul sumei de 4 mii lei 



- .20.30.03 "prime de asigurare non-viata", bugetul se ridica la nivelul S!P\~i.A?}t ~ .. ~ii 

'.ei 20.30.09 "executare silita a creantelor bugetare", bugetul se ridica,6,.(-'~-ru,f )~i 
d 2 · · 1 · •· C'î \ t . ,,.A \'fr : e mn e1 .. ~·\ \\;• 'r , T f.,... ..1J 

- 20.30.30 „alte cheltuieli cu bunuri si servicii", bugetul se ridica la ~i;tÂf~~liţ~. s-~~i~îS~ 
15 mii lei, alte chelt.necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţfr~sţi~µ-t_j~E'.:(~1/i' 

~ Sectiunea dezvoltare, bugetul se ridică la nivelul sumei de'-6'..i:riii lei, 
sumă ce va fi suportată integral din surse proprii, necesar pentru achiziţionarea de: 

- licenţe antivirus în vederea protejării bazei de date 3 mii lei 
- Licente offices 3 mii lei 

' 

COMPARTIMENT 
FINANCIAR- CONTABILITATE, 
MANEA MARCELA 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

COMISIA DE BUGET FINANŢE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIDLUI 
PUBLIC ŞI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ŞI PROGNOZE 

AVIZ 

Comisia a luat in discutii Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti 

pe anul 2021 şi estimări 2022-2024 şi a emis: 

t:Yytf_ . ţ V' l/Y'Ef" ~ -c . 

PREŞEDINTE, 

PALAŞ ALEXANDRU P . 

Da ta: 21 · D4 · :lJ:> QJ 

SECRETAR, 

SÎRBU S~~ORGHE 


