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RAPORTUL  

Serviciului contabilitate, impozite și taxe  privind  utilizarea excedentului  

bugetului local la finele anului 2021 

  

 Reglementarea juridică a utilizării excedentului bugetar constă în prevederile art.58  din Legea 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare: 

"Art. 58. - (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele doua 
secțiuni, dupa efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

prevazute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte 

bugete, precum și dupa achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, 

în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel: 

a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 

b)  pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile 

secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării 

prevederilor lit. a); 

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, dupa 

caz, la sfarșitul exercițiului bugetar." 

       La 31.12.2021 Comuna Gura Vitioarei a înregistrat un excedent de  9.746.353,41 lei. Din acesta  pentru 

secțiunea de funcționare s-au repartizat  258.000 lei  pentru obiectivul Refacere aparare de mal parau 

Bughea si  trecere prin vad DC 17, punct ”Postarita”, 0,035 km, satul Bughea de Jos;  Refacere aparare de mal 

pentru protejare  DC 17,  punct ”La Iorga”, 0,010 km, satul Bughea de Jos și   Refacere aparare de mal pentru 
protejare  DC 16, punct ”Troita”, 0,046 km, satul Fagetu. 

        Pentru secțiunea de dezvoltare s-au alocat  9.488.000  lei. 
       Avand in vedere necesitatea majorarii unei investitii si micsorarea alteia, conform referatului intocmit de 

compartimentul  de specialitate pentru sectiunea de dezvoltare se modifica utilizarea excedentului pentru 

sectiunea de dezvoltare  astfel: 

 obiectivul “Achiziție imprimantă multifuncțională ”  40.000 lei;  

 obiectivul ”Consultanță și elaborare nomenclatură stradală în comuna Gura Vitioarei”  - 150.000 lei; 

 obiectivul ”Reparații capitale clădire fost sfat Făget”  - 290.000 lei; 

 obiectivul “Reabilitare spațiu grădiniță de tip after school în sat Gura Vitioarei”  350.000 lei; 

 obiectivul ”Construire dispensar uman în sat Poiana Copăceni, comuna Gura Vitioarei” –  250.000 lei; 

 obiectivul “Amenajare teren sport sat Poiana Copăceni ”  540.000 lei; 

 obiectivul “Ansamblu de joaca pentru parcurile din Comuna Gura Vitioarei  170.000 lei; 

 obiectivul “Tractoras de tuns gazonul  30.000 lei; 

 obiectivul ”Înființare sistem alimentare cu apă, sat Bughea de Jos, comuna Gura Vitioarei, județul 
Prahova – 226.000 lei; 

 obiectivul ”Achiziție și montare hidranți în comuna Gura Vitioarei”  - 100.000 lei; 

 obiectivul “Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Gura Vitioarei, județul Prahova 
(Modernizare iluminat stradal)”  101.000  lei; 

 obiectivul “Înființare  iluminat public DJ 100G (Gura Vitioarei – Bughea de Jos)  144.000  lei; 

 obiectivul ”Extindere iluminat public sat Fundeni”  - 50.000 lei; 



 obiectivul ”Lucrări de extindere alimentare cu gaze în comuna Gura Vitioarei, sat Gura Vitioarei  - 
160.000 lei ( la nisip – DS5, DS 23, DS FN); 

 obiectivul ”SF dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Gura Vitioarei  - sat Bughea de 

Jos” – 150.000 lei; 

 obiectivul ” Înființare sistem de canalizare în satele Gura Vitioarei, Făgetu și Fundeni,  Comuna Gura 
Vitioarei, Județul Prahova – 291.000 lei; 

 obiectivul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Gura Vitioarei ( în sat Bughea de Jos - dc 

17, în sat Gura Vitioarei și satele Faget si Fundeni) –PNDL2 ”  5.000 lei;  

 obiectivul “Construire pod peste pârâul Bughea, sat Făgetu,comuna Gura Vitioarei  ” 29.000 lei;  

 obiectivul “SF +PT+DE Construire apărare de mal zona Soare sat Bughea de Jos, comuna Gura 
Vitioarei  – 550.000 lei; 

 obiectivul ” Amenajare  scurgere ape pluviale în sat Gura Vitioarei” – 550.000 lei; 

 obiectivul “ Asfaltare drumuri in sat Gura Vitioarei ” -315.000 lei ; 

 obiectivul “ Asfaltare drumuri in sat Fundeni ” -185.000 lei ; 

 obiectivul “ Asfaltare drumuri in sat Faget ” -25.000 lei ; 

 obiectivul “ Asfaltare drumuri in sat Poiana Copaceni ” -25.000 lei ; 

 obiectivul “Refacere DS 20 L = 0,500 km, Apărări de mal L= 0,450km, Refacere 1 punte/traversare”  

4.757.000 lei;  

 obiectivul “Achiziție cupă buldoexcavator ”  5.000  lei. 

        Pentru acoperirea eventualelor goluri de casă  provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile 
secţiunii de dezvoltare în anul curent  precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit al secţiunii 
de dezvoltare la sfârşitul exerciţiului bugetar s-au alocat 353, 41 lei. 

       Serviciul contabilitate, impozite și taxe propune spre aprobare proiectul de hotărâre, înregistrat sub 
numărul 4855/02.06.2022,  privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2021 , elaborat 

din inițiativa domnului primar Stănescu Gheorghe.  
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