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RAPORT 

al biroului contabilitate, impozite și taxe 

Propunerile  privind rectificarea bugetară din data de  28 septembrie  2018  

vizează urmatoarele modificări în  structura veniturilor și cheltuielilor bugetului local : 
 

1. Decizia nr. 4613/11.09.2018  a Directorului General al  D.G.R.F.P.  Ploiești  
            Prin  decizia  sus-menționată  ne-a fost transmisă  fişa  modificată cu indicatorii pentru bugetul local.  

         S-au modificat cotele defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din  
T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor  pe total și diferențiat pe  
trimestrul III  și IV.  
           La partea de venituri se suplimentează bugetul local cu suma de 211 mii lei, astfel: 

- Cap. 04.02.01  – Cote defalcate din impozitul pe venit   +37 mii lei 
- Cap. 04.02.04   – Sume aloc.din cote def. Imp.pe venit  +91 mii lei 
- Cap. 11.02.02 – Sume def.din T. V.A. pt.fin. ch.des.  +83 mii lei 
                    Urmare celor expuse, ținând cont și de prioritățile de efectuare a cheltuielilor,  am  procedat la rectificarea  

bugetului local și la modificarea repartizării trimestriale a veniturilor și respectiv a cheltuielilor, astfel: 
La venituri:               Total        Trim.III  Trim.IV   

Cap. 04.02.01 – Cote defalcate din impozitul pe venit         +37      -  7      +  44 
Cap.04.02.04 – Sume aloc.din cote def. Imp.pe venit    +91      - 25      + 116 
Cap. 11.02.02 – Sume def.din T. V.A. pt.fin. ch.des.    +83     + 58      +  25 
TOTAL       + 211     - 26                     + 185 

La cheltuieli: 
Cap.68.02 Asistență socială       + 83     + 58       +  25 
Cap.84.02 Drumuri și poduri     +128     - 32      + 160 

 TOTAL           +211     - 26      + 185 

 În cadrul capitolelor de cheltuieli  sumele se vor distribui pe articole și alineate, astfel: 
  Cap.68.02 Asistență socială - total :  + 83     + 58       +  25 

- Art.57.02  Ajutoare sociale d.c.:   + 83     + 58       +  25 
- Alin.57.02.01 Ajutoare sociale în numerar  + 83     + 58       +  25 

Cap.84.02 Drumuri și poduri - total :  +128     -32       +160 

- Art.20.02   Reparații curente    +128      0       +128 
- Art.81.02 Rambursări de credite interne d.c.       0    -32       +  32 
- Alin.81.02.05 Ramb.de cred.af.dat.publice locale          0    -32       +  32 

 

2. Virari de credite în cadrul aceluiași capitol 
La art.49 alin.(5) se menționează că « Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol  bugetar, inclusiv  

între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, 
sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite,  pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice 
subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. »   

             În urma calculelor destinate asigurării finanțării cheltuielilor bugetului local s-a asigurat echilibrul bugetar 
prevăzut de lege.  

            Prin urmare   propun  aprobarea  acestui proiect, care este legal si oportun.   
 
       Birou contabilitate, impozite si taxe,  
         Ec. Liliana Narcisa Iordache 


