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  Având în vedere prevederile art.49 alin.12 din Legea 273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, în luna octombrie  

pentru   finele trimestrului  III,  ordonatorii principali de credite  prezinta în şedinţă 

publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor 

întocmite pe cele două secţiuni cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul 

de încasare al veniturilor astfel încât procesul execuţiei bugetare să aibă loc în condiţii 

optime.          

                      Văzând proiectul de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului 

local la 30.09.2017  am constatat următoarele: 

   Sumele alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrare şi sumele 

alocate din TVA pentru învăţământul preuniversitar de stat, pentru susţinerea sistemului de 

protecţie a persoanelor cu handicap,  ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne cât şi 

pentru echilibrare au fost corect înregistrate în bugetul întocmit în luna septembrie 2017. 

    Contul de execuţie al bugetului local- la finele trimestrului III al 

anului 2017 -VENITURI-se prezintă în anexa  nr.1 la prezentul raport. 

    Raportat la prevederile trimestriale cumulate veniturile totale au 

fost realizate în procent de 32,38% (101,34% - în cadrul secţiunii de funcţionare, 5,44% - 

în cadrul secţiunii de dezvoltare)  în detaliu prezentate în ANEXA 1 la prezentul raport. 

    Cheltuielile efectuate la finele  trimestrului  III  din anul 2017 nu 

au depăşit prevederile bugetului local. – ANEXA 2 la prezentul raport – procent de 

realizare plăţi efectuate faţă de prevederi semestriale – 25,61%. 

   S-au respectat prevederile pe  alineate şi articole din cadrul fiecărui 

capitol bugetar. 

   Contul de execuţie al bugetului local- CHELTUIELI- se prezintă 

conform anexei nr.7 pe fiecare capitol  şi anexei nr. 13 pe total .  (anexe care fac parte 

integrantă din situațiile financiare la 30.09.2017 care au fost  depuse la D.G.R.F.P. 

Prahova în termenul legal).  

   La finele trimestrului III  al anului 2017 s-a înregistrat un excedent de  

1.203.064,08  lei  conform soldului din trezorerie.  
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S-a  întocmit situaţia financiară asupra execuţiei bugetare la 30.09.2017, care a fost 

depusă  la DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALA A FINANŢELOR  PUBLICE 

PLOIEŞTI, unde s-au  centralizat  spre a fi  depuse la MINISTERUL FINANŢELOR 

PUBLICE, la termenele şi potrivit normelor stabilite de  acesta. 

 

            Datele înscrise în contul de execuţie al bugetului local  corespund cu 

datele înscrise în situaţiile contabile .        

   Respectând aşadar prevederile legii 273/2006 prezentăm spre aprobare 

contul de execuţie  a bugetului local la 30.09.2017 în următoarea structură : 

 

           la venituri: 

1. prevederi bugetare iniţiale    21.588.890  lei , din care: 

 - secţiunea de funcţionare   7.145.890  lei 

 - secţiunea de dezvoltare  14.443.000 lei 

 

2. prevederi bugetare trimestriale 19.654.390 lei , din care: 

 - secţiunea de funcţionare  5.521.390 lei 

 - secţiunea de dezvoltare          14.133.000 lei 

 

3. Încasări realizate         6.363.642  lei , din care: 

 - secţiunea de funcţionare   5.595.472 lei 

 - secţiunea de dezvoltare        768.170 lei 

 

           la cheltuieli: 

4. prevederi bugetare iniţiale     22.088.890  lei , din care: 

 - secţiunea de funcţionare    7.145.890  lei 

 - secţiunea de dezvoltare             14.943.000 lei 

 

5. prevederi bugetare trimestriale        20.154.390 lei , din care: 

 - secţiunea de funcţionare   5.521.390  lei 

 - secţiunea de dezvoltare           14.633.000  lei 

 

6. Plăţi efectuate                 5.160.578  lei, din care: 

 - secţiunea de funcţionare   4.405.128  lei 

 - secţiunea de dezvoltare       755.450 lei 

   

                     

 

 

         Birou contabilitate, 

 Impozite si taxe, 

           
   

     


