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RAPORT 

al biroului contabilitate, impozite și taxe 

Propunerile  privind rectificarea bugetară din data de  28 noiembrie  2017  

vizează urmatoarele modificări în  structura veniturilor și cheltuielilor bugetului local : 

 

1. Decizia nr. 5338/22.11.2017  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. Prin această fişă s-a produs următoarea modificare: 

   La partea de venituri: 

-   S-a majorat indicatorul   11.02.02 cu suma de  118  mii lei  reprezentând  cheltuieli cu  

salariile și contribuțiile aferente ale instituțiilor din învaățământul preuniversitar de stat(- 93 

 mii lei)  și indicatorul sume pentru plata drepturilor salariale din învățământul preuniversitar de 

stat obținute prin hotărâri judecătorești (+211 mii lei) ; 

La partea de cheltuieli  

- s-a diminuat cu suma de 93,00 mii lei cap. 65.02 Învățământ la  titlul 10 cheltuieli de 

personal; 

- s-a majorat cu suma de 211 mii lei același capitol și același titlu pentru drepturile obținute 

prin hotărâri judecătorești. 

Suma retrasă de la cheltuielile cu salariile ne pune în imposibilitatea achitării în întregime a 

drepturilor  de personal aferente lunii noiembrie. Prin urmare propun alocarea din bugetul 

local a sumei de 20 mii lei.   

 

2. Analiza execuției bugetare și a derulării execuției lucrărilor 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

Pentru  obiectivele  de investitiții aflate în derulare prin PNDL la această dată nu se mai pot  

realiza procedurile de achiziție, deoarece timpul este foarte scurt până la finele anului și la această dată suntem 

în faza de obținere a tuturor  avizelor și autorizațiilor necesare. Prin urmare propun ajustarea bugetului la aceste 

obiective prin diminuarea creditelor bugetare alocate din subvenții de la MDRAP, urmând ca în anul bugetar 

următor  să fie reluate, astfel : 

Introducere alimentare cu apa in comuna Gura Vitioarei, sat Bughea de Jos 4.317 mii lei 

Lucrari de reabilitare iluminat public in comuna Gura Vitioarei         549 mii lei 

Modernizare drumuri de interes local in comuna Gura Vitioarei ( in sat Bughea de Jos - dc 17, in 

sat Gura Vitioarei si satele Faget si Fundeni)      5.560 mii lei 

Modernizare drumuri comunale Gura Vitioarei  (sat Gura Vitioarei - peste Teleajen  si sat Poiana 

Copaceni)          2.104 mii lei.  

Pentru obiectivul Amenajare albie parau Bughea prin crearea de treceri prin vad  pentru buna 

circulație a mijloacelor de transport, înființarea de podețe pietonale și consolidarea malurilor 

suplimentarea cu 20 mii lei prin vărsăminte din secțiunea de funcționare. 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

La partea de venituri : 

La anumite capitole de venit sumele planificate a se realiza au fost depășite. Prin urmare propun 

suplimentarea la aceste capitole de venit astfel : 

Cap. 07.02.03 –   Taxe judiciare de timbru + 20 mii lei 



Cap.30.05.30 – Chirii și concesiuni         + 50 mii lei 

Cap. 34.02.00 – Taxe extrajudiciare de timbru  + 24 mii lei 

 

 

La partea de cheltuieli : 

  Din analiza realizarii bugetului la partea de cheltuieli rezultă următoarele disponibilități : 

- Reparații rețea iluminat public   +  105 mii lei 

- Reparații drumuri       +  50 mii lei 

- Bunuri și servicii poliția locală     +  20 mii lei 

Pentru echilibrarea bugetului local, se propune alocarea acestor sume astfel :   

-  Reparații și igienizări școli    138 mii lei 

-  Construire magazie pe structură de lemn         78 mii lei 

- Naveta cadre didactice      10 mii lei 

- Obiecte de inventar școală       3 mii lei 

- Salarii învățământ       20 mii lei 

- Vărsăminte din secțiunea de funcț. în sec.de dezvoltare    20 mii lei 

 

3. 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.  

           Propun Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei  să aprobe acest proiect care este legal și 

oportun.  

 

 

         Birou contabilitate, impozite si taxe, 

           Ec. Liliana Narcisa Iordache 


