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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Situaţiilor financiare la data de 30 iunie 2015 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru 
 

      Având în vedere: 
• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului; 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Prevederile Ordinului MFP nr.465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 
publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea 
şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul 
contabilităţii publice; 

• Prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Articol Unic  – Se aprobă Situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 
30 iunie 2015, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 

Ini ţiator 
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 
 
 

Avizat pentru legalitate 
                                                                                                              /Secretar,   
                                                                                                          Zanfir Maria 



EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Situaţiilor 

financiare la data de 30 iunie 2015 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 

Având în vedere: 
- raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de 

specialitate al primarului; 
- prevederile Ordinului MFP nr.465/2015 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 
trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări 
financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii 
publice; 

- prevederile art. 57 din Legea  nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

În temeiul art. 36 alin.(1), alin.(4) lit.a) şi art.45 alin.(1) şi (2) lit.a) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Se aprobă Situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 30 
iunie 2015, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Iniţiator, 
PRIMAR, 

BOŞCU NINEL CONSTANTIN 
 
 
 
 
 



RAPORTUL 
Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Domnesti privind aprobarea 
Situaţiilor financiare la data de 30 iunie 2015 

 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 
Având în vedere; 
� prevederile Ordinului MFP nr.465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, 
precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul 
contabilităţii publice; 

� prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 
se propune aprobarea Situaţiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 30 iunie 2015. 

 
În primele 2 trimestre ale anului 2015, principalele elemente patrimoniale au înregistrat o 

evoluţie pozitivă, după cum urmează: 
           – lei –  

Denumire indicatori Sold la data de: Modificări 
01.01.2015 30.06.2015 Valorice în % 

1. Active necurente 185.395.406 186.122.676 +727.270 +0,39% 
2. Active curente, din care: 11.507.216 14.868.729 +3.361.513 +29,21% 
      Stocuri 1.530.787 1.548.930 +18.143 +1,19% 
      Creanţe curente 2.630.142 3.576.805 +946.663 +35,99% 

      Conturi la Trezorerie şi bănci 7.346.287 9.742.994 +2.396.707 +32,62% 

TOTAL ACTIVE 196.902.622 200.991.405 4.088.783 +2,08% 
1. Datorii necurente 0 0 - - 
2. Datorii curente, din care: 731.736 750.417 +18.681 +2,55% 
      Datorii comerciale (furnizori) 515.859 492.897 -22.962 -4,45% 

      Salarii angajaţi şi contribuţii aferente 215.877 257.520 +41.643 +19,29% 
      Alte conturi de datorii 0 0 0 – 
TOTAL DATORII 731.736 750.417 +18.681 +2,55% 

ACTIVE NETE 196.170.886 200.240.988 +4.070.102 +2,07% 

A. Rezerve, fonduri 179.632.913 179.632.913 0 0,00% 

B. Rezultatul reportat 9.662.345 16.524.613 +6.862.268 +71,02% 

C. Rezultatul Patrimonial 6.875.628 4.083.462 -2.792.166 -40,61% 

CAPITALURI PROPRII 196.170.886 200.240.988 +4.070.102 +2,07% 

 
Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor (denumită „Bilanţ”), prezentată succint în tabelul 

de mai sus, ne arată în primul rând creşterea valorii activului net patrimonial în primele 2 
trimestre ale anului 2015 (2,07%) față de începutul anului, respectiv cu valoarea de 4.070.102 lei, ca 
urmare a modificărilor rezultatului reportat şi a rezultatului patrimonial al exerciţiului, rezervele 
şi fondurile neînregistrând modificări faţă de începutul anului. 



Structura creanţelor bugetului local aflate în sold la finele trimestrului II al anului 2015, în 
valoare totală de 5.149.606 lei, cuprinzând debitele curente si rămăşiţele din impozite si taxe locale 
de la populatie si de la persoane juridice, se prezintă astfel: 

� impozit cladiri persoane  fizice = 593.546 lei 
� impozit cladiri persoane juridice =       2.221.905 lei 
� impozit teren persoane fizice  = 413.962 lei 
� impozit teren persoane juridice = 213.637 lei 
� impozit teren extravilan  = 182.409 lei 
� impozit mijl. transport PF  = 549.108 lei 
� impozit mijl. transport PJ   = 173.406  lei 
� venituri din amenzi   = 783.919 lei 
� venituri din proprietate               =     5.539 lei 
� alte venituri fiscale   =   12.175 lei          

 
Menţionăm că instituţia, nu a înregistrat datorii restante şi arierate la data de 30.06.2015, 

toate datoriile către furnizori fiind în termen. 
Valoarea datoriilor către furnizori, la 30.06.2015, a înregistrat o scadere faţă de valoarea de la 

începutul exerciţiului financiar (492.897 lei la finele anului, faţă de 515.859 lei la începutul anului), 
ca urmare a stingerii datoriilor în termen. 

În ceea ce priveşte execuţia veniturilor şi cheltuielilor faţă de prevederile bugetare, acestea 
se prezintă astfel: 

În primele 2 trimestre ale anului 2015, conform contului de execuţie bugetară, Comuna 
Domnesti a înregistrat la venituri următoarele sume: 

 
– LEI – 

VENITURI Prevederi 
BVC 2015* 

Incasari la 
30.06.2015 

Grad 
realizare a 
veniturilor 

% fata 
de total 
incasari 

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital, din care: 1.557.500 1.802.030 115,70% 38,21% 
     1. Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 90.000 314.532 - - 
     2. Cote defalcate din impozitul pe venit 1.100.000 1.055.464 95,95% 22,38% 

     3. Sume alocate de DGFP si CJ Ilfov din impozitul pe venit 367.500 432.034 117,56% 9.16% 

Impozite si taxe pe proprietate (cladiri si terenuri) 1.682.500 2.054.416 122,10% 43,56% 
Impozite si taxe pe bunuri si servicii, din care: 1.152.340 776.287 67,37% 16,46% 
     1. Sume defalcate din TVA (alocate de DGFP) 766.890 511.239 66,66% 10,84% 

     2. Taxe pe utilizarea bunurilor 385.300 265.048 68,79% 5,62% 

Alte impozite si taxe fiscale 14.000 11.103 79,31% - 
Venituri din proprietate (concesiuni si inchirieri) 30.000 4.751 15,84% - 
Venituri din prestari servicii si alte activitati, din care: 94.000 66.572 70,82% 1,41% 
     1. Venituri din prestari servicii 7.000 5.036 - - 
     2. Taxe extrajudiciare de timbru 15.000 10.974 - - 
     3. Amenzi penalitati si confiscari 62.000 50.532 - - 
     4. Alte venituri 10.000 30 - - 
Subventii de la bugetul de stat 5.000 960 19,2% - 
TOTAL VENITURI 4.535.340* 4.716.119 103,99% 100,00% 

* Prevederile BVC 2015 pe Venituri nu conţin suma de 1.000.000 lei, reprezentând parte din Excedentul anului 2014, 
ce urmează a fi folosit în anul 2015 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

 
Prin raportarea încasărilor la prevederile bugetare se obţine un grad de realizare a 

planului de venituri, în primele 2 trimestre ale anului 2015, în valoare de 103,99%. 
 
 
Cheltuielile totale efectuate de Comuna Domnesti în primele 2 trimestre ale anului 2015 

au avut următoarea structură: 
 



 
– LEI – 

CHELTUIELI BUGETARE 
(pe Titluri) 

Prevederi 
BVC 2015 

Plati la 
30.06.2015 

Grad 
realizare a 

cheltuielilor 

% fata de 
total plati 

Titlul I - Cheltuieli de personal 775.050 748.934 96,63% 32,24% 
Titlul II - Cheltuieli cu bunurile si serviciile 1.899.290 1.370.765 72,17% 59,01% 
Titlul VIII – Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN)-Postaderare 0 0 

- - 

Titlul IX - Asistenta sociala 240.000 69.318 28,88% - 
Titlul XI - Alte cheltuieli (burse elevi + sustinerea cultelor) 440.000 107.700 24,48% - 
Titlul XI - Active nefinanciare (investitii) 2.181.000 25.950 1,19% - 
TOTAL CHELTUIELI 5.535.340 2.322.667 41,96% 100,00% 

 
Repartizarea cheltuielilor bugetare, la data de 30.06.2015, pe capitole de cheltuieli a 

înregistrat următoarea evoluţie: 
– LEI – 

CHELTUIELI BUGETARE 
(pe Capitole) 

Prevederi 
BVC 2015 

Plati la 
30.06.2015 

Grad 
realizare a 

cheltuielilor 

% fata de 
total plati 

Cap. 51 - Autoritati publice 872.260 563.454 64,60% 24,26% 
Cap. 54 – Alte servicii publice generale 51.250 36.039 70,32% - 
Cap. 61 – Ordine publica si siguranta nationala 50.000 8.959 17,92% - 
Cap. 65 - Invatamant 687.030 624.704 90,93% 26,90% 
Cap. 67 - Cultura, sport, religie 618.000 174.903 28,30% 7,53% 
Cap. 68 - Asigurari si asistenta sociala 385.300 193.516 50,22% 8,33% 
Cap. 70 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica 122.000 101.955 83,57% 4,39% 
Cap. 74 - Protectia mediului 25.000 0      - - 
Cap. 84 - Transporturi  2.724.500 619.137 22,72% 26,66% 
TOTAL CHELTUIELI 5.535.340 2.322.667 41,96% 100,00% 

 
Prin raportarea plăţilor la prevederile bugetare se obţine un grad de realizare a planului 

de cheltuieli, în primele 2 trimestre ale anului 2015, în valoare de 41,96%. 
 

Pe baza datelor prezentate mai sus s-a procedat la calcularea principalilor indicatori 
privind execuţia conturilor de venituri şi de cheltuieli ale bugetului local, aşa cum reiese şi din 
situaţiile de mai jos: 

 
 

 

INDICATORI EXECUTIE VENITURI 

Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada 
1 Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 4.716.119,00 

103,99% Trimestrial 
    Venituri totale programate 4.535.340,00 
2 Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 4.203.920,00 

111,70% Trimestrial 
    Venituri proprii programate 3.763.450,00 
3 Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 4.203.920,00 

89,14% Trimestrial 
    Venituri totale incasate 4.716.119,00 
4 Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 2.716.421,00 

57,60% Trimestrial 
    Venituri totale incasate 4.716.119,00 

 
 
 
 
 
 



 

INDICATORI EXECUTIE CHELTUIELI 

Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada 

1 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal 748.934,00 
32,24% Anual 

    Total plati 2.322.667,00 
2 Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 2.296.716,00 

98,88% Trimestrial 
    Total plati 2.322.667,00 
3 Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 25.951,00 

1,12% Trimestrial 
    Total plati 2.322.667,00 
4 Ponderea serviciului datoriei  Serviciul datoriei publice locale 0,00 

0,00% Anual 
  publice Total plati 2.322.667,00 

 
Excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli la finele trimestrului II al anului 2015 a fost în 

valoare de 2.393.452 lei.  
Menţionăm că unitatea deţinea la data de 30.06.2015 în conturile sale de disponibil din 

Trezorerie şi excedentul din exerciţiile bugetare ale anilor anteriori, în valoare de 1.000.000 lei. 
 

În completarea cele menţionate mai sus, am ataşat la prezentul raport următoarele 
documente: 

1. Bilanţul contabil la data de 30.06.2015 (Anexa 01 la Situaţiile financiare) – Anexa nr.1. 
2. Contul de execuţie al bugetului local – Venituri, la data de 30.06.2015 (Anexa 12 la 

Situaţiile financiare) – Anexa nr.2. 
3. Contul de execuţie al bugetului local – Cheltuieli, la data de 30.06.2015 (Anexa 13 la 

Situaţiile financiare) – Anexa nr.3. 
 
 

Faţă de cele prezentate mai sus rog pe domnul Primar al Comunei Domnesti să iniţieze 
un proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare la data de 30 iunie 2015. 
 

Serviciul Contabilitate 
........................................... 

 
 


