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Anexa nr.1 la HCL 8/29.01.2021 

 

                    

Privind contul de  execuție al bugetului local la data de 31 decembrie 2020 

 

 
In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si 

completările ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel târziu in 

decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta in 

ședința publica, spre analiza si aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe 

cele doua secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona 

cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel încât la 

sfârșitul anului: 

   a) sa nu înregistreze plăti restante; 

   b) diferența dintre suma veniturilor încasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea 

exercițiului bugetar curent, pe de o parte, si suma plăților efectuate si a plaților restante, pe de alta parte, 

sa fie mai mare decât zero. 

    In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel târziu in decembrie, pentru 

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, in ședința publica, spre 

analiza si aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe si interne, 

cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului: 

   a) sa nu înregistreze plăti restante; 

   b) diferența dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre plățile efectuate si plățile restante 

sa fie mai mare decât zero. 

1.VENITURI 

 

      În anul 2020, conform bugetului local  general de venituri si cheltuieli, aprobat de către Consiliul local 

Socodor, veniturile totale se însumează la 22.939  mii lei , din care pentru bugetul local venituri  proprii 

provenite din impozite, taxe si prelevări de la bugetul de stat în suma de  3.135 mii lei. Pentru secțiunea 

de funcționare s-a prevăzut suma de 4.511,00   mii  lei si pentru secțiunea de dezvoltare suma de 

14.288,00 mii lei, iar sume din excedent este in suma 4.140,00 mii lei. 
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Veniturile proprii încasate din impozite și taxe care se fac venit la bugetul local (fără prelevările de 

la bugetul de stat - cote și sume din impozitul pe venit)  au fost  încasate la data de 31 decembrie 2020 

conform previziunilor înscrise în buget , respectiv suma de 3.048,38 mii lei.    

2.CHELTUIELI 

       Din bugetul local în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 s-au finanţat următoarele activităţi :  

-  administraţie publică locală în suma totală de 1.431,51 mii lei, din care plăti pentru cheltuieli  de  

personal în suma de 876,04  mii lei, cheltuieli  cu bunurile şi serviciile  în suma de 174,02 mii lei si active  

EXPLICATII 
Buget final 

2020  
Prevederi 

trimestrul IV 
Încasări la 
31.12.2020 

Procent realizat 
la 31.12.2020 

Imp.clădiri persoane fizice 62 
 

62 61.26   

Imp.clădiri persoane juridice 125 
 

125 121,26   

Impozit terenuri persoane fizice 60 
 

60 53,87   

Impozit pe terenuri persoane juridice 12 
 

12 11.99   

Impozit pe terenurile extravilane 390 
 

390 378.87   

Taxe judiciare de timbre 28 
 

28 27,77   

Alte impozite si taxe pe proprietate 3 
 

3 2,4  

Taxa asupra mijloacelor de transport PF 125 
 

125 124,79  

Taxa asupra mijloacelor de transport PJ 65 
 

65 62,28   

Taxe si tarife pentru eliberare licențe si autorizații 6 
 

6 6,06   

Alte taxe pe utilizarea bunurilor 17 
 

17 16,69   

Alte impozite si taxe  7 
 

7 6,96   

Venituri din concesiuni si închirieri 2047 
 

2047 2.019,72   

Alte venituri din proprietate 0 
 

0 0,3 
 Venituri din prestări servicii 10 

 
10 6,66 

 Taxe extrajudiciare de timbru 0 
 

0 0   

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate 75 
 

75 57,47   

Alte venituri 0 
 

0 0   

Venituri din vânzarea bunurilor ap.dom.privat 19 
 

19 18,6   

Vărsăminte din vânzarea bunurilor domeniul priv 0 
 

0 0   

Taxe speciale serviciul salubritate 80 
 

80 68,42   

Alte venituri 4 
 

4 3,01 
 Donații si sponsorizări 0 

 
0 0 

 TOTAL VENITURI PROPRII 3135,00 
 

3135,00 3048,38 97,23% 

Imp.venit din transfer proprietate 6,8 
 

6,8 6,76 
 Cote defalcate din impozitul pe venit 690 

 
690 690,11 

 Sume defalcate din TVA pt.echilibrare 462 
 

462 422,24 
 Sume defalcate din TVA pt.fin clect.descentr 493,2 

 
493,2 492 

 Sume alocate de C.J. pentru echilibrarea bug.loc. 1429 
 

1429 1429 
 Sume repartizate din fondul la dispoziția 

consiliului județean 350 
 

350 320,41 
 Prelevări bugetul de Stat-Total 3431 

 
3431 3360,52 97,94% 

Sume programe finanțate UE 7614 
 

7614 4903,22 
 Subvenții PUG 40 

 
40 23,74 

 Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne 10 
 

10 2,57 
 Cofinanțare de la bugetul de stat AFIR 2869 

 
2869 1.450,10 

 Proiecte PNDL 1700 
 

1700 1.656,78 
 Subvenții-total 12233 

 
12233 8036,41 65,69% 

Vărsăminte de la secțiunea de funcționare 2.046 
 

0 0 0 

Excedent din anul 2019 4.140 
 

4.140 4.140 100,00% 

TOTAL VENITURI 24979 
 

22939 18.585,31 81,02% 
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nefinanciare  în suma de 381,45 mii lei.   

-  serviciul public local de evidenţă a persoanelor Socodor, unde s-au efectuat plăţi de 156,59 mii lei, din 

care cheltuieli de personal în suma de 131,59  mii lei, cheltuieli cu bunurile şi serviciile în suma de 25,00 

mii lei; 

- tranzacții privind datoria publică, au fost plătite dobânzi în sumă de 22,72 mii lei; 

- învăţământ – total cheltuieli 2.008,71 mii lei din care: cheltuieli cu bunurile şi serviciile de  307,51 mii 

lei, asistență socială în sumă de 2,35 mii lei, proiecte cu finanțare europeana 115,32 mii lei, alte cheltuieli  

de 25,10 mii lei și active nefinanciare în suma de 1.558,43 mii lei; 

-  cultura, total cheltuieli  1.674,53 mii lei ,din care cheltuieli de personal 41,08 mii lei , cheltuieli cu 

bunuri şi servicii 81,04  mii lei, cheltuieli cu transferuri intre entități 130,00 mii lei, proiecte cu finanțare 

europeana în suma de 688,50 mii lei,  alte cheltuieli în sumă 62,00 mii lei și active nefinanciare de 671,91 

mii lei; 

-  asistenţă socială 716,18 mii lei din care, cu cheltuieli de personal 538,55 mii lei şi transferuri ( ajutor 

încălzire beneficiari ajutor social , alte ajutoare şi indemnizaţii , drepturile asistentului personal pentru 

copii şi adulţi cu handicap grav) în sumă totală de 177,63 mii lei ; 

-  dezvoltare publică unde s-au finanţat  cheltuieli cu bunurile şi serviciile  în suma de  159,27 mii lei și 

active nefinanciare  in suma de 8,93 mii lei; 

-  protecția mediului cu cheltuieli totale de 433,36 mii lei din care bunuri și servicii de 433,36 mii lei și 

cheltuieli cu activele nefinanciare în sumă de 0,00 mii lei; 

-  transporturi cu cheltuieli totale de 7.910,07 mii lei, din care bunuri și servicii de 88,40 mii lei, 

proiecte cu finanțare europeana in suma de 6.066,21 mii lei, active nefinanciare de 1.088,81 mii lei și 

rambursări de  credite în sumă de 666,67 mii lei. 

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

        Disponibilitățile  din trezorerie și bănci la 31.12.2020 este de  1.323,05 mii lei; 

        Disponibilul din excedentul anului 2019 este de 4.139,74 mii lei; 

 
Nr.Crt. Plați restante la 31 decembrie 2020 Sume lei 

1 Total plăti restante înregistrate la sfârșitul 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 către furnizori, creditorii din operații comerciale 0 

7 fata de bugetul general consolidat 0 

8 fata de salariați  

 
0 

9 împrumuturi nerambursate la scadenta 0 

10 dobânzi restante 0 

 

 
 Președinte de ședință,             Secretar general, 

              Crișan Ramona                                                              Crișan Gheorghe 


