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REFERAT DE NECESITATE
Bugetul de venituri si cheltuieli este programul financiar cu ajutorul caruia se
prevad veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare., fondurile proprii
si cele
imprurnutate, relatiile cu agentii economici, cu salariatii, varsaminteie la
buget,

etc.

Prin bugetul de venituri si cheltuieli se urmaresc urmatoarele obiective:
- Proiectarea tuturor fluxurilor in lei si valuta, pentru cunoasterea si tinerea
sub control a intrarilor si iesirilor de bani;
- Reflectarea tuturor veniturilor si cheltuielilor, proiectarea si optim izarea
capacitatii de a realiza beneficii;
- Desfasurarea tuturor resurselor pentru finantarea nevoilor de finantare a
actiunilor social-culturale si a altor actiuni;
Bugetele de venituri si cheltuieli au drept scop tinerea sub control prin
intermediul prognozarii si urmaririi cheltuielilor ce pot fi acoperite
din venituri
sau din alte surse punand in evidenta posibilitatile de finantare
a cheltuielilor
unitati lor patrimoniale.

Conform art.l9 alin 1 si 2 din Legea 27312006 privind finantele publice
locale, bugetele locale se aproba de catre consiliile locale ale comunelor,
oraselor, municipiilor, sectoarelor, judetelor, dupa caz.
Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot
aproba
rectificarea bugetelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in uigou..
a legii
de rectificare a bugetului, precum si ca urm are aunor propuneri
fundamentate
ale ordonatorilor principali de credite.
Veniturile qi cheltuielile prevdzute in bugetele locale se reparti zeazd"pe
trimestre, in func1ie de termenele legale de incasare a veniturilor gi
de perioada
in care este necesarr efectuarea cheltuielilor, gi se aprobd, pentru sumele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat gi pentru transferuri
de la acest
buget, de citre Ministerul Finanlelor Publice, in iermen de 20 de zile
de la
intrarea in vigoare a legii bugetului de stat. Aprobarea pentru aceste
sume se
face pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite
ai bugetelor locale,
transmise la Ministerul Finantelor Publice de cdtre directiile geneiale
ale
finan[elor publice Ei controlului financiar de stat.

Bugetele locale cuprind doud capitole principale: veniturile qi cheltuielile
localitdlilor. Bugetele locale se constituie in principal din venituri realizate
pe plan local qi venituri primite de la nivel central. in afard de acestea o altd
surs6 importantd, care poate creqte venitul realizat pe plan local o reprezintd
imprumuturile.
Veniturile proprii sunt veniturile pe care autoritalile le realizeazd pe plan
local. Nivelul gi sursele acestor venituri sunt controlate, decise de cdtre
autoritetile locale, in limitele legale previzute.
In RomAnia principalele acte normative care reglementeazdveniturile proprii
sunt Legea finanlelor publice locale qi Legea privind impozitele gi taxele locale.
Un alt aspect care defineqte veniturile proprii este acela cd autoritSlile locale au
in general libertate in privin{a modului in care sunt cheltuite.
Se poate afirma c5 gradul de autonomie localS a unei comunitdli depinde in
mare misurd de ponderea veniturilor realizate pe plan local in raport cu alte
resurse de venituri ale bugetelor locale.
Legea finan{elor publice defineqte cheltuiala bugetarS, ca fiind o cheltuiald
aprobat6 prin bugetul local, bugetul unei institulii sau al unui serviciu public,
bugetul unei activitdli finan{ate integral din venituri extrabugetare qi efectuatl in
limita resurselor acestor bugete, cu respectarea prevederilor legale.
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