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I. Informații generale
§ Funcțiunile administrației publice locale
§ Structura veniturilor bugetului local
§ Structura cheltuielilor bugetului local
§ Secțiunile bugetului local

II. Prevederile bugetului local pentru anul 2019
§ Finanțări din venituri proprii și subvenții de la bugetul local
§ Bugetul general UAT Turda
§ Dimensionarea veniturilor bugetului local
§ Bugetul local – capitole cheltuieli
§ Clasificația economică a cheltuielilor bugetului local
§ Evoluția bugetului inițial în perioada 2016 - 2019

III. Secțiunea de dezvoltare
§ Dinamica cheltuielilor în secțiunea dezvoltare în perioada 2016-2018
§ Secțiunea de dezvoltare în cifre 2019 vs 2016
§ Propuneri de buget 2019
§ Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)
§ Proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare locală (PNDL)
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Ø autorități publice și acțiuni externe
Ø alte servicii publice generale
Ø tranzacții privind datoria publică și împrumuturile
Ø ordine publică și siguranța națională
Ø învățământ
Ø sănătate
Ø cultură, recreere și religie
Ø asigurări și asistență socială
Ø locuințe, servicii și dezvoltare publică
Ø protecția mediului
Ø transporturi
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• venituri proprii, formate din: 
– impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte 

venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit;
• sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
• subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
• donaţii şi sponsorizări;
• sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi 

donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări.
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Cheltuielile bugetului local
• Fundamentarea,  d imensionarea ş i  repart izarea 

cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe 
destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, 
proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu 
atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice 
locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea 
funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale 
respective.
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• Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetelor 
locale se efectuează în strictă corelare cu posibilităţile 
reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate 
a se realiza.



Secțiunea de dezvoltare

-partea complementară a bugetelor,  cu 
excepția bugetelor fondurilor externe 
nerambursabile, care cuprinde veniturile 
ș i  che l tu ie l i le  de  cap i ta l  a fe ren te 
implementării politicilor de dezvoltare la 
nivel național, regional, județean, zonal 
sau local, după caz.

Secțiunea de funcționare
- partea de bază, obligatorie, a bugetelor 
cu excepția bugetelor fondurilor externe 
n e r a m b u r s a b i l e  ș i  a  b u g e t e l o r 
împrumuturilor externe și interne, care 
cuprinde veniturile necesare finanțării 
cheltuielilor curente pentru realizarea 
competențelor stabilite prin lege, precum 
și cheltuielile curente respective.
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TOTAL 66.351,000 mii lei
ü cuprinde finanțarea din venituri proprii și subvenții de la 

bugetul local ale:
o Unităților de învațământ;
o Spitalului Municipal;
o Poliției locale;
o Teatrului Aureliu Manea;
o Parcului zoologic
o Pieței, 
pentru acoperirea cheltuielilor de personal, materiale și de capital.   
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-mii lei-

 

Buget local
Surse proprii și 
subvenții de la 
bugetul local

Transferuri între 
unități ale 

administrației publice 
(se scad)

Buget 
general UAT

VENITURI 226.039 68.351 -11.800 282.590
     

CHELTUIELI
din care: 226.039 68.351 -11.800 282.590

Secțiune 
funcționare 78.238 67.762 -11.500 134.500

Secțiune 
dezvoltare 147.801 589 -300 148.090
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Total venituri 226.039,000 mii lei, din care:

• Venituri proprii 35,133 mii lei (15,54%) 

• Sume defalcate din TVA 32,483 mii lei (14,37%)

• Sume din impozitul pe venit 23,288 mii lei (10,30%)

• Alte transferuri voluntare, subvenții de la bugetul 

statului, sume primite de la UE 135,135 mii lei (59,78%)
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Venituri totale:
226,039 (mii lei)
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Total cheltuieli 226.039,000 mii lei, din care:
• Cap. 51 Autorități publice și acțiuni externe 19.804,000 mii lei (8,76%) 
• Cap. 54 Alte servicii publice generale 3.215,000 mii lei (1,42 %)
• Cap. 55 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile 1.050,000 mii 

lei (0,46%)
• Cap. 61 Ordine publică și siguranța națională 7.381,000 mii lei (3,27%)
• Cap. 65 Învățământ 16.855,000 mii lei (7,46%) 
• Cap. 66 Sănătate 2.877,000 mii lei (1,27%)
• Cap. 67 Cultură, recreere și religie 15.731,000 mii lei (6,96%)
• Cap. 68 Asigurări și asistență socială 22.010,000 mii lei (9,74%)
• Cap. 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 5.301,000 mii lei (2,35%)
• Cap. 74 Protecția mediului 20.261,000 mii lei (8,96%)
• Cap. 84 Transporturi 111.554,000 mii lei (49,35%)
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• Transporturi: 111.554 mii lei (49,35%) din care:
q subvenții 400 mii lei
q ajutorul social (gratuități): 3.152 mii lei
q sentința judecătorească STP: 5.000 mii lei
q întreținere, reparații, reabilitare-modernizare străzi: 1.000 mii lei
q proiecte FEN: 74.092 mii lei
q active fixe: 27.910 mii lei 

• Asistența socială: 22.010 mii lei (9,74%) din care: 
q ajutorul social: 7.602 mii lei  

• Protecția mediului: 20.261 mii lei (8,96%) din care: 
q Salubritate: 1.400 mii lei
q Proiect decontaminare sit poluat istoric: 18.508 mii lei

• Autorități publice: 19.804 mii lei (8,76%) 
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• Învățământ: 16.855 mii lei (7,45%), din care:
q cheltuieli materiale: 3.214 mii lei – bugetul statului
q ajutoare sociale: 420 mii lei – bugetul statului (tichete de cresa si CES)  
q burse: 380 mii lei – buget local
q proiecte FEN: 3.444 mii lei 
q proiecte PNDL: 9.397 mii lei

• Cultură, recreere, religie: 15.731 mii lei (6,96%) din care: 
q sport: 2.280 mii lei 
q întreținere zone verzi, baze sportive: 3.666 mii lei

• Ordine publică și siguranță națională: 7,381 mii lei (3,27%) din care:
q Poliția locală: 6.241 mii lei
q SVSU: 1.140 mii lei  

• Locuințe, sevicii și dezvoltare publică: 5.301 mii lei (2,35%), din care:
q iluminat public 1.300 mii lei
q rambursari credite 2.000 mii lei
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Evidențiază costurile realizării funcțiunilor administrației publice locale 
cum ar fi cheltuielile ce presupun:

o personal – 28.231 mii lei (12,49%)
o bunuri și servicii – 23.447 mii lei (10,37%)
o dobânzi – 1.050 mii lei (0,46%) 
o subvenții – 400 mii lei (0,18%)
o fonduri de rezervă – 5 mii lei (0,00%)
o transferuri între unități și alte transferuri – 11.800 mii lei (5,22%)
o proiecte cu finanțare FEN și postaderare 105.274 mii lei (46,27%)
o asistență socială (ajut. sociale) 11.174 mii lei (4,94 %)
o alte cheltuieli + burse 720 mii lei (0,32%) 
o cheltuieli de capital 41.938 mii lei (18,55%)
o rambursări de credite 2.000 mii lei (0,88%)
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În perioada 2016-2018 totalul plăților efectuate din bugetul local au înregistrat 
creșteri în intervalele 2016-2017 de 1,424,803 lei (+13.5%) si 2017-2018 de 1,776,169 
lei (+14,8%). Astfel, totalul cheltuielilor a însumat la finele anului 2018 13,751,343 lei.
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Majorări notabile ale cheltuielilor de investiții, în comparație cu valorile executate la 
finele anului 2016, sunt evidențiate în cadrul următoarelor capitole:

o La capitolul Autorități publice  a fost consemnată o majorare în anul 2017 de 1,180,357 lei 
(+164.1%), tendința de creștere fiind menținută și în anul 2018, când a fost consemnată o 
majorare de 210,351 lei (+11.1%). 

o Capitolul Învățământ, a cunoscut o evoluție ascendentă, prin creșterile înregistrate în anul 
2017 (+217,444 lei ,+23.9%), precum și în anul 2018 (+956,661 lei, +84,9%). La sfârșitul anului 
2018 totalul cheltuielilor în acest capitol au însumat 2,083,401 lei.

 
o Capitolul Sănătate a avut o evoluție oscilantă în intervalul analizat. Deși plățile au cunoscut o 

diminuare în 2017 cu 51,949 lei (-6.2%), în anul 2018, acestea au ajuns la un total de 
1,841,354 lei (+133.4%). 

o Pentru capitolul Cultură, recreere si religie a fost consemnată o creștere notabilă în acest 
interval. Astfel că în anul 2017,  majorarea a fost de 1573.4% (+526,032 lei). La sfârșitul anului 
2018 totalul cheltuielilor a fost de 602,174 lei (+7.6%). 

o Capitolul Asigurări și asistență socială a cunoscut o creștere cu 30,965 lei (+59.5%) în 2017, iar 
totalul plăților efectuate până la sfârșitul anului 2018 au fost de 120,792 lei (+45.5%). 

o Capitolul Transporturi înregistrează majorări în anul 2017 (+1,031,909 lei, +19%). Totalul 
cheltuielilor însumate la finalul anului 2018 a fost de 6,302,565 lei (-2.6%). 
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Total buget inițial 2019
5,100,000

Total buget realizat 2016
719,146 VS

Buget investiții - CAP.51 Autorități publice

Prevederile bugetare 2019 pentru acest capitol presupun în principal investiții în:
-administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda (2,182,000 lei F.E.N)
-studii de fezabilitate și alte studii de fundamentare (1,974,000 lei buget local)
-dotări și alte cheltuieli asimilate investițiilor (944,000 lei buget local)

+709%
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Total buget inițial 2019
12,867,000

Total buget realizat
909,296 VS

Buget investiții - CAP.65 Învățământ

Proiectul de investiții în capitolul Învățământ pe anul 2019 presupune finanțări pentru:
-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Turda; Școala Gimnazială Avram Iancu; Școala Profesională Poiana;
Scoala Gimnaziala Teodor Murasanu si Liceul theoretic Liviu Rebreanu (PNDL, 8,197,000 lei)
-dotări și alte cheltuieli asimilate investiților (buget local, 1,200,000 lei)
-Dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active (POCU, 3,444,000 lei)
-Calitate, Egalitate și Prietenie în școlile din Turda (POCU, 2,186,000 lei)

+1415%
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Total buget inițial 2019
4,479,000

`Total buget realizat
33,433 VS

Buget investiții - CAP.67 Cultură, recreere și religie

Capitolul Cultură, recreere și religie cuprinde urmatoarele investiții în anul 2019:
- Restaurarea, punerea în valoare și introducere în circuit turistic Castrul Legiunii V Macedonica (2,139,000 lei);
- Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc în municipiu (1,814,000 lei)

+13396%
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Total buget inițial 2019
3,099,000

Total buget realizat
52,050 VS

Buget investiții - CAP.68 Asigurări și asistență socială

Bugetul alocat  pentru acest capitol cuprinde:
-proiectul de investiții Dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active (POCU, 3,095,000 lei)

+5953%
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Total buget inițial 2019
18,861,000

Total buget realizat
1,563,803

Buget investiții - CAP.74 Protecția mediului

VS

Bugetul alocat  pentru acest capitol cuprinde:
-Fazarea proiectului “Reabilitarea sitului poluat istoric UCT Postarat” (18,508,000 lei)

+1206%
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Total buget inițial 2019
102,002,000

Total buget realizat
5,435,792 VS

Buget investitii - CAP.84 Transporturi

Majorarea notabilă a bugetului la capitolul Transporturi se reflectă în principal din investițiile:
-Modernizarea coridoarelor de mobilitate urbană integrată în zona de est a mun. Turda (15,071,000 lei), în zona industrială a mun. 
Turda (7,856,000 lei),  în zona de vest a mun. Turda (16,245,000 lei), în zona centrală a mun. Turda (12,369,000 lei)
-reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere și utilități în corpul drumului Băile Turda (22,551,000 lei)
-reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda Cartier Industrial Lot 2 (PNDL, 10,852,000 lei) si Lot 3 (PNDL, 13,008,000 lei)

+1876%
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LISTA SINTEZA DE  INVESTITII - PROPUNERI PENTRU ANUL 2019
 lei

TOTAL PROIECT BUGET INVESTITII PROPUS PE ANUL 2019 147.801.000

TOTAL BUGET LOCAL/VENITURI PROPRII/SUBVENTII/FONDURI EXTERNE buget local

 

venituri 
proprii si 
subventii

F.E.N.                  
fonduri 
externe 

nerambursa
bile

 41.938.000 0 589.000 105.274.000
CAP.51. AUTORITATI PUBLICE 2.918.000 0 0 2.182.000
ADEPT - administratie digitala eficienta pentru cetatenii din Turda - contr.  302/21.12.2018    2.182.000

Dotari si alte cheltuieli asimilate investitiilor 944.000    

Studii de fezabilitate si alte studii de fundamentare 1.974.000   

CAP.61.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 35.000 0 10.000 0
Dotari si alte cheltuieli asimilate investitiilor 35.000    

Dotari si alte cheltuieli asimilate investitiilor - venituri proprii si subventii Politia Locala  10.000  

CAP.65. INVATAMANT 9.397.000 0 26.000 3.444.000
Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Turda - finantare P.N.D.L. 996.000   
Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Avram Iancu - finantare PNDL 566.000   
Reabilitare si modernizare Scoala Profesionala Poiana - finantare PNDL 953.000   
Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Teodor Murasanu - finantare PNDL 2.345.000   
Reabilitare si modernizare Liceul teoretic Liviu Rebreanu - finantare PNDL 3.337.000   
Turda-  Dezvoltare comunitara prin promovarea incluziunii sociale active - proiect nr.140/4.2/113953 - 
Program Operational Capital Uman    1.258.000

CEPS Turda -Calitate, Egalitate si Prietenie in scolile din Turda POCU74/6/18/106619    2.186.000

Dotari si alte cheltuieli asimilate investitiilor 1.200.000   
Dotari si alte cheltuieli asimilate investitiilor - surse proprii unitati invatamant  26.000 



29

TOTAL BUGET LOCAL/VENITURI PROPRII/SUBVENTII/FONDURI EXTERNE buget local

 

venituri 
proprii si 
subventii

F.E.N.                  
fonduri 
externe 

nerambursa
bile

CAP.66. SANATATE 0 0 400.000 0
Cofinantare la lucrarile de reabilitare pavilion central  100.000  

Cofinantare la lucrarile de reabilitare pavilion boli infectioase   100.000  

Cofinantare 10 % dotari cu aparatura medicala   100.000  

Dotari finantate din SURSE PROPRII SPITAL  100.000  

CAP.67. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 426.000 0 100.000 3.953.000
Restaurarea, punerea in valoare si introducere in circuit turistic Castrul Legiunii V Macedonica    2.139.000
Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc in municipiul Turda - cod smis 2014-
118838 - contract finantare nr.2824/03.08.2018    

1.814.000

Dotari si alte cheltuieli asimilate investitiilor 426.000    

Dotari si alte cheltuieli asimilate investitiilor-venituri proprii si subventii Teatru si Parc Zoo  100.000  

CAP.68  ASIGURARI SI ASISTENTA  SOCIALA 4.000 0 0 3.095.000
Turda- - Dezvoltare comunitara prin promovarea incluziunii sociale active - proiect nr.140/4.2/ 113953 - 
Program Operational Capital Uman    

3.095.000

Dotari si alte cheltuieli asimilate investitiilor 4.000    

CAP.70. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 895.000 0 53.000 0
Extindere retele electrice, de consum general si iluminat public 100.000   

Construire locuinta protejata, imprejmuire, amenajari exterioare, racorduri - str. Salcamilor nr.8 768.000   

Extindere si modernizare Parc Zoologic si de agrement 27.000   

Dotari si alte cheltuieli asimilate investitiilor - surse proprii PIATA   53.000  

CAP. 74.PROTECTIA MEDIULUI 353.000 0 0 18.508.000
Reparatii capitale si reabilitari retele apa si canalizare in municipiul Turda 200.000   

Fazare proiect: "Reabilitarea sitului poluat istoric UCT Postarat" - finantare 2019    18.508.000
Contributie 1% imbunatatire capacitate de operare SC CAA SA 3.000   
Contributie proiecte regionale de dezvoltare infrastructura apa-canal 2014-2020 100.000   
Contributie Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN 50.000   
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TOTAL BUGET LOCAL/VENITURI PROPRII/SUBVENTII/FONDURI EXTERNE buget local

 

venituri 
proprii si 
subventii

F.E.N.                  
fonduri 
externe 

nerambursa
bile

Cap.84.TRANSPORTURI 27.910.000 0 0 74.092.000
Reabilitare si modernizare strazi  in municipiul Turda - finantare buget local 4.000.000   

Reabilitare si modernizare strazi  in municipiul Turda - Cartier Industrial- LOT 2 - finantare PNDL 10.852.000   

Reabilitare si modernizare strazi  in municipiul Turda - Cartier Industrial- LOT 3 - finantare PNDL
13.008.000   

Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de est a mun. Turda - contract de finantare 
nr. 2499/14.06.2018

   

15.071.000

Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a mun. Turda - contract de 
finantare nr. 2500/14.06.2018

   

7.856.000

Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de vest a mun. Turda - contract de finantare 
nr. 2504/14.06.2018

   

16.245.000

Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrala a mun. Turda - contract de finantare 
nr. 2603/14.06.2018

   

12.369.000

Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera si utilitati in corpul drumului Baile Turda contract de finantare 
1976/24.04.2018

   

22.551.000

Sistem de monitorizare trafic rutier si zone de interes public in municipiul Turda 50.000   



Evoluția bugetului alocat la investiții în perioada analizată 2016-2019, prezentată mai 
sus evidențiază implicarea activă a administrației curente în obtinerea de fonduri atât 
prin bugetul local, cât și prin Fonduri nerambursabile externe. 
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TOTAL BUGET LOCAL PROPUS / CAPITOLE buget local

 41,938,000
CAP.51. AUTORITATI PUBLICE 2,918,000
Dotari si alte cheltuieli asimilate investitiilor 944,000
Studii de fezabilitate si alte studii de fundamentare 1,974,000
CAP.61.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 35,000
Dotari si alte cheltuieli asimilate investitiilor 35,000
CAP.65. INVATAMANT 9,397,000
Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Turda - finantare P.N.D.L. 996,000
Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Avram Iancu - finantare PNDL 566,000
Reabilitare si modernizare Scoala Profesionala Poiana - finantare PNDL 953,000
Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Teodor Murasanu - finantare PNDL 2,345,000
Reabilitare si modernizare Liceul teoretic Liviu Rebreanu - finantare PNDL 3,337,000
Dotari si alte cheltuieli asimilate investitiilor 1,200,000
CAP.67. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 426,000
Dotari si alte cheltuieli asimilate investitiilor 426,000
CAP.68  ASIGURARI SI ASISTENTA  SOCIALA 4,000
Dotari si alte cheltuieli asimilate investitiilor 4,000
CAP.70. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 895,000
Extindere retele electrice, de consum general si iluminat public 100,000
Construire locuinta protejata, imprejmuire, amenajari exterioare, racorduri - str. Salcamilor nr.8 768,000
Extindere si modernizare Parc Zoologic si de agrement 27,000
CAP. 74.PROTECTIA MEDIULUI 353,000
Reparatii capitale si reabilitari retele apa si canalizare in municipiul Turda 200,000
Contributie 1% imbunatatire capacitate de operare SC CAA SA 3,000
Contributie proiecte regionale de dezvoltare infrastructura apa-canal 2014-2020 100,000
Contributie Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN 50,000
Cap.84.TRANSPORTURI 27,910,000
Reabilitare si modernizare strazi  in municipiul Turda - finantare buget local 4,000,000
Reabilitare si modernizare strazi  in municipiul Turda - Cartier Industrial- LOT 2 - finantare PNDL 10,852,000
Reabilitare si modernizare strazi  in municipiul Turda - Cartier Industrial- LOT 3 - finantare PNDL 13,008,000
Sistem de monitorizare trafic rutier si zone de interes public in municipiul Turda 50,000
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