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ANEXA 2 LA HCL 6/2019                    

 

 

Privind contul de  execuție al bugetului creditelor interne  

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 creditelor interne, aprobat de catre Ministerul Finantelor Publice, 

prin conventia de imprumut  cu Ministerul Finantelor Publice, nr. 574645/27.11.2017 veniturile totale se 

însumeaza la 2.000.000 lei. 

 

2.CHELTUIELI 

       Din bugetul creditelor interne în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 

 s-au finanţat următoarele activităţi :  

-  transporturi cu cheltuieli totale de 1.272,14 mii lei, din care : 

        - Finanțare națională (840303580401) : 269,67 mii lei ; 

        - Finanțare externă nerambursabilă (840303580402) : 612,97 mii lei ; 
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        - Cheltuieli  neeligibile (840303580403) : 389,50 mii lei. 

     

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

        Disponibilitatile  din trezorerie la 31.12.2018 este de  727,86 mii lei  

 
Nr.Crt. Plati restante la 21 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 


