
 
                                        ROMÂNIA 
                              JUDEŢUL VRANCEA 
                               CONSILIUL LOCAL 
                        AL MUNICIPIULUI FOCȘANI 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2021 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă 
ordinară, 
 -   văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de 
referatul de aprobare înregistrat la nr. 41413/20.04.2021, prin care se propune  
aprobarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2021, raportul întocmit 
de Direcția managementul proiectelor și investițiilor înregistrat la nr.41599/20.04.2021, 
raportul întocmit de Direcţia Economică înregistrat la nr. 41431/20.04.2021; 
-  văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică și 
amendamentele consilierilor locali; 
-    având în vedere adresele nr. 8599/18.03.2021, nr.10281/31.03.2021 transmise de 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea, înregistrate la nr. 
29665/22.03.2021, nr. 34333/1.04.2021 și Hotărârea nr. 64/23.03.2021 a Consiliului 
Județean Vrancea, comunicată prin adresa înregistrată la nr. 31368/24.03.2021,  
-   în conformitate cu prevederile art. 26 alin (4), art. 39 şi art. 41 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
şi ale Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 
-     în baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi în temeiul art. 139 alin.  (1), 
alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
         Art. 1 Se aprobă Bugetul General al Municipiului Focşani pe anul 2021, în sumă 
de 370.520 mii lei la venituri şi 370.520 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
          Art. 2 Se aprobă Bugetul Local al Municipiului Focşani pe anul 2021, în sumă 
de 330.871 mii lei, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe 
capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea 
de dezvoltare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



         Art. 3 Se aprobă Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local 
al Municipiului Focşani pe anul 2021, detaliate pe titluri, articole şi aliniate, dupa caz,  
conform anexelor de la nr. 3  la nr. 36, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
         Art. 4 Se aprobă Programul de investiţii finanţat integral din bugetul local al 
Municipiului Focşani pe anul 2021, în sumă de 157.322,94 mii lei, conform anexei nr. 
37, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 5 Se aprobă modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 41/15.03.2021 privind aprobarea 
utilizării, în anul 2021, a  excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar a anului precedent care va avea următorul cuprins: 

”Art.2 Se aprobă, în anul 2021, excedentul bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului bugetar al anului precedent, în sumă de 6.944,40 mii lei, după 
cum urmează:  

A. Pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 4.733,00 mii lei 
repartizate conform anexei la prezenta hotărâre. 

B. Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din  decalajele între 
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent  
2.211,40 mii lei.” 
 

      Art. 6 Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 41/15.03.2021 privind aprobarea 
utilizării, în anul 2021, a  excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar a anului precedent cu suma de 714,27 mii lei credite bugetare și 19,70 mii lei 
credite de angajament, detaliate pe obiective de investiții conform anexei nr. 38 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 7 Se aprobă Bugetul instituţiilor publice finanţate integral/parţial din venituri 
proprii, pe anul 2021, în sumă de 20.995 mii lei, centralizat şi pe instituţii, detaliate la 
venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, 
articole  şi aliniate, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare,  conform 
anexelor de la nr. 39 la nr. 70, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
       Art. 8 Se aprobă Programul de investiţii al instituţiilor și activităților finanţate 
integral/parţial din venituri proprii, pe anul 2021, în sumă de 81,50 mii lei, conform 
anexei nr. 71, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 9 Se aprobă modificarea Programului de investiţii finanțat din Bugetul 
creditelor interne al Municipiului Focșani pe anul 2021 aprobat prin H.C.L. nr. 
42/15.03.2021 privind aprobarea Bugetului creditelor interne al Municipiului Focșani 
pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 72, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
       Art. 10 Se aprobă numărul de personal, permanenţi şi temporari, precum şi fondul 
salariilor de bază pentru fiecare instituţie publică, finanţată din Bugetul General al 
Municipiului Focşani pe anul 2021, conform anexei nr. 73, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 



 
       Art. 11 Se aprobă creditele de angajament la nivelul creditelor bugetare pentru 
toate titlurile de cheltuieli prevăzute în Bugetul General al Municipiului Focșani pe 
anul 2021, cu excepția titlurilor 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020” și 71 ”Active nefinanciare” 
pentru care creditele de angajament sunt cele prevăzute în anexele nr. 37,38,71și 72. 
 

Art. 12 Direcţia economică, prin Serviciul buget contabilitate, este autorizată să 
introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului pe anul 2021 şi a 
estimărilor pe anii 2022-2024. 
 
       Art. 13 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către  Serviciul administraţie publică 
locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, 
conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică și Direcția 
managementul proiectelor și investițiilor. 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                 
           Ana-Maria Dimitriu 
 
                                                                                        Contrasemnează 
                                                               Secretarul General al Municipiului Focşani                                                                                                                                                                                                         
                                                                                   Marta Carmen Ghiuță 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipiul Focşani, 10 mai 2021                                                    
 Nr. 101 
                                                                             












































































































































































































































































































































































































































































































































