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ANEXA NR.1 LA HCL 6/2019 

 

Privind contul de  execuție al bugetului local la data de 31 decembrie 2018 

 

 
In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autoritaților 

deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor UAT-ului 

în urmatoarea structura:  

   a) la venituri:  

   - prevederi bugetare initiale;  

   - prevederi bugetare definitive;  

   - incasari realizate;  

   b) la cheltuieli:  

   - credite bugetare initiale;  

   - credite bugetare definitive;  

   - plati efectuate.  

 Trimestrial și anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situații financiare asupra execuției 

bugetare, care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice. După verificare, acestea întocmesc și 

depun la Ministerul Finantelor Publice situații financiare centralizate privind executia bugetelor locale, pe 

ansamblul judetului, la termenele și potrivit normelor stabilite de acesta. Ministerul Finantelor Publice 

transmite spre informare Ministerului Dezvoltării și Administratiei Publice o situație financiară 

centralizată privind executia bugetelor locale. Ministerul Finantelor Publice comunica trimestrial și anual 

unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale indicatori cu privire la execuția bugetelor locale.  

 

1.VENITURI 

 

      În anul 2018, conform bugetului local  general de venituri si cheltuieli , aprobat de catre Consiliul 

local Socodor, veniturile totale se însumeaza la 15.612,51 mii lei , din care pentru bugetul local venituri  

proprii provenite din impozite, taxe și prelevari de la bugetul de stat în suma de  5.231,51 mii lei. Pentru 

sectiunea de functionare s-a prevazut suma de 3.478,01   mii  lei și pentru sectiunea de dezvoltare suma 

de 12.135,50 mii lei, iar suma din excedent este în suma 9.689 mii lei. 

Veniturile proprii încasate din impozite și taxe care se fac venit la bugetul local (fara prelevarile de 

la bugetul de stat - cote si sume din impozitul pe venit)  au fost  încasate la data de 31 decembrie 2018 

conform previziunilor înscrise în buget , respectiv suma de 1.864,43 mii lei. 
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2.CHELTUIELI 

       Din bugetul local în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 s-au finanţat următoarele activităţi :  

-  administraţie publică locală în suma totală de 1.158,20 mii lei, din care plati pentru  de personal în 

suma de 809,51 mii lei, cheltuieli  cu bunurile şi serviciile  în suma de 145,46 mii lei si active 

nefinanciare  in suma de 203,23 mii lei.   

EXPLICATII 

Buget      
inițial  2018  

Prevederi 
definitive 2018 

Incasări la 
31.12.2018 

Procent realizat 
la 31.12.2018 

Imp.cladiri persoane fizice 55 
 

55 48,24   

Imp.cladiri persoane juridice 120 
 

160 156,40   

Impozit terenuri persoane fizice 65 
 

55 50,01   

Impozit pe terenuri persoane juridice 9 
 

10 9,09   

Impozit pe terenurile extravilane 390 
 

370 357,85   

Taxe judiciare de timbru 16 
 

11 10,52   

Alte impozite si taxe pe proprietate 8 
 

9 8,10  

Taxa asupra mijloacelor de transport PF 85 
 

100 99,96  

Taxa asupra mijloacelor de transport PJ 41 
 

45 42,74   

Taxe si tarife pentru eliberare licente si 
autorizatii 15 

 
8 7,48   

Alte taxe pe utilizarea bunurilor 2 
 

2 0,63   

Alte impozite si taxe  5 
 

3 1,77   

Venituri din concesiuni si inchirieri 1.153 
 

1000 879,01   

Alte venituri din proprietate 6 
 

1 0.42 
 Venituri din prestari servicii 6 

 
6 4,66 

 Taxe extrajudiciare de timbru 0 
 

0 0   

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 93 
 

109 108,21   

Alte venituri 0 
 

0 0   

Venituri din vanzarea bunurilor ap.dom.privat 0 
 

0 0   

Varsaminte din vanzarea bunurilor domeniul 
priv 0 

 
0 0   

Taxe speciale serviciul salubritate 81 
 

70 61,98   

Alte venituri 40 
 

25 20,76 
 Donatii si sponsorizari 0 

 
0 0 

 TOTAL VENITURI PROPRII 2.190 
 

2.039 1.867,83 91,61% 

Imp.venit din transfer proprietate 20 
 

20 11,11   

Cote defalcate din impozitul pe venit 372 
 

              381 380,67   

Sume defalcate din TVA pt.echilibrare 17   1.990 1.990,00   

Sume defalcate din TVA pt.fin clect.descentr 451,51 
 

451,51 448,51   

Sume alocate de C.J. pentru echilibrarea 
bug.loc. 531,00 

 
350 350,00   

Sume defalcate din TVA pentru Progr.de dezv. 0   0 0   

Prelevari bugetul de Stat-Total 1.391,51 
 

3.192,51 3.180,29 99,62% 

Sume programe finantate UE 1.518,00 
 

584 584,24   

Sprijin financiar pentru constituirea familiei 0   0 
 

  

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne 10,00   10 4,23   

Cofinantare de la bugetul de stat pentru 
proiecte 

             
3.752,00 

 
98 95,73   

Subventii-total 5.280,00 
 

692 684,20 98,87% 

Varsaminte de la sectiunea de functionare -1937.5 
 

-1.735,5 1.300,00   

Excedent din anul 2017 9.689,00 
 

9.689,00 0,00 0,00% 

TOTAL VENITURI 18.550,51   15.612,51 5.732,32 36,72% 
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-  serviciul public local de evidenţă a persoanelor Socodor, unde s-au efectuat plăţi de 134,25 mii lei, din 

care cheltuieli de personal în suma de 110,10  mii lei,  cheltuieli cu bunurile şi serviciile în suma de 24,15 

mii lei; 

- tranzacții privind datoria publică, au fost plătite dobânzi în sumă de 95,22 mii lei; 

- învăţământ – total cheltuieli 488,97 mii lei din care: cheltuieli cu bunurile şi serviciile de 131,11 mii 

lei, asistență socială în sumă de 4,51 mii lei, proiecte cu finantare europeana 317,10 mii lei, alte cheltuieli  

de 9,20 mii lei si active nefinanciare in suma de 27,05 mii lei; 

-  cultura, total cheltuieli 569,70 mii lei ,din care cheltuieli de personal 37,10 mii lei, cheltuieli cu bunuri 

şi servicii 203,28  mii lei, proiecte cu finantare europeana in suma de 190,95 mii lei,  alte cheltuieli în 

sumă de 138,38 mii lei; 

-  asistenţă socială cu cheltuieli de personal şi transferuri ( ajutor incalzire beneficiari ajutor social , alte 

ajutoare şi indemnizaţii , drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu handicap grav) în sumă 

totală de 457,71 mii lei din care salarii asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav în sumă de 

311,18 mii lei și indemnizațiile asistenților personali, ajutor încălzire și alte ajutoare în sumă de 146,53 

mii lei; 

-  dezvoltare publică unde s-au finanţat  cheltuieli cu bunurile şi serviciile  în suma de  90,73 mii lei si 

proiecte cu finantare europeana in suma de 35,92 mii lei; 

-  protectia mediului cu cheltuieli totale de 144,26 mii lei din care bunuri și servicii de 144,26 mii lei; 

-  transporturi cu cheltuieli totale de 1.586,92 mii lei, din care bunuri și servicii de 20,92 mii lei, 

proiecte cu finantare europeana in suma de 79,65 mii lei, active nefinanciare de 819,69 mii lei și 

rambursari de credite in valoare de 666,67 mii lei. 

        Excedentul în execuţia bugetară este la data de 31.12.2018 de  970,43 mii lei.        

        La sfârşitul perioadei de raportare , unitatea  nu are datorii neachitate . 

 

Nr.Crt. Plati restante la 31 decembrie  2018 Sume lei 

1 Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care: 0 

2 sub 30 de zile 0 

3 peste 30 de zile 0 

4 peste 90 de zile 0 

5 peste 120 de zile 0 

6 catre furnizori, creditorii din operatii comerciale 0 

7 fata de bugetul general consolidat 0 

8 fata de salariati  

 
0 

9 imprumuturi nerambursate la scadenta 0 

10 dobanzi restante 0 

 

 

 

              Președinte de ședință,              Secretar, 

              CRIȘAN RAMONA                                                     CRIȘAN GHEORGHE 

 


