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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului  local al  municipiului 

Ploieşti  pe anul 2018 şi estimări pentru anii 2019-2021 

 

În conformitate cu prevederile: 

Legii nr.2/03.01.2018 -Legea bugetului de stat pe anul 2018; 

Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanţele publice locale, cu modificările 

si completarile ulterioare; 

Deciziile Directorului General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 

Publice Ploieşti nr.2910/31.01.2018 si nr. 1185/11.01.2018 privind „Limitele 

pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru anul 2018 şi estimări pentru anii 2019 – 2021”, 

Hotărârea Guvernului nr. 959/2017 pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

determinarea costului standard per elev/ preşcolar şi stabilirea finanţării de baza de 

la bugetul de stat, din sumele defalcate din T.V.A.prin bugetele locale, pe baza 

costului standard per elev/ preşcolar, pentru toţti preşcolarii şi elevii din 

învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi 

pentru cei din învatamantul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, 

modificată prin Hotărârea Guvernului  nr.32/2017; 

Hotararii Guvernului nr. 423/2016 privind repartizarea pe judete a sumelor 

aprobate prin lege pentru finantarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte 

educationale speciale integrati in invatamantul de masa, precum si Metodologia de 

alocare a acestor sume unitatilor de invatamant de masa; 

O.G nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

s-a procedat la întocmirea, fundamentarea şi elaborarea bugetului local al 

municipiului Ploieşti pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021. 

 

Conform  prevederilor art.26 din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 

63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 273/2006 Legea finanţelor 

publice locale, bugetele trebuie structurate şi aprobate pe secţiuni. 

 

 

 

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploieşti estimate a se 

realiza în anul 2018 sunt in sumă de 353.346,00 mii lei,  structurate pe sectiuni, 

astfel: 

 -secţiunea de funcţionare în sumă de 350.849,00 mii lei; 

 -secţiunea de dezvoltare în sumă de 2.497,00 mii lei, aşa cum sunt 

prezentate detaliat în Anexa nr.1 şi în Raportul de specialitate al Direcţiei 

Economice . 



Estimarea veniturilor proprii a fost fundamentată de Serviciului Public 

Finanţe Locale Ploieşti. 

Cheltuielile bugetului local în sumă de 423.433,00 mii lei, structurate pe 

secţiuni,  aşa cum sunt prezentate detaliat în Anexa nr.1 şi în Raportul de 

specialitate al Direcţiei Economice, astfel: 

- secţiunea de funcţionare în sumă de  358.922,00 mii lei; 

- secţiunea de dezvoltare în sumă de 64.511,00 mii lei,  prezentată in Anexa 

nr. 2, Anexa nr.3 insotite de notele de fundamentare ale Directiei Tehnic-Investitii, 

Anexa nr.4 

Fata de cele prezentate mai sus, propun  aprobarea proiectului de hotarare 

alaturat. 
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