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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Contului de execuţie al bugetului local, 

aferent trimestrului III al anului 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 Domnesti; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domneşti; 
• Prevederile art. 49 alin. (12) 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 Contul de execuţie al bugetului local, aferent 
trimestrului III al anului 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 Contului 
de execuţie al bugetului local, aferent trimestrului III al anului 2015 

 
 
  
Având în vedere: 

- raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de 
specialitate al primarului; 

- prevederile art. 49 alin. (12) 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 Contul de execuţie al bugetului local, aferent trimestrului III 
al anului 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 Contului  

de execuţie a bugetului local, aferent trimestrului III al anului 2015 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 
Având în vedere; 
� prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 
se propune aprobarea Contului de execuţie a bugetului local, la sfârşitul trimestrului III al 

anului 2015. 
 
În primele 3 trimestre ale anului 2015, conform contului de execuţie bugetară, Comuna 

Domnesti a înregistrat la venituri următoarele sume: 
– LEI – 

VENITURI Prevederi 
BVC 2015* 

Incasari la 
30.09.2015 

Grad 
realizare a 
veniturilor 

% fata 
de total 
incasari 

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital, din care: 5.115.000 5.117.412 100,05% 46,88% 
     1. Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 610.000 532.433 87,28% - 
     2. Cote defalcate din impozitul pe venit 3.100.000 3.210.646 103,57% 29,41% 

     3. Sume alocate de DGFP si CJ Ilfov din impozitul pe venit 1.405.000 1.374.333 97,82% 12,59% 

Impozite si taxe pe proprietate (cladiri si terenuri) 4.240.000 3.067.819 72,35% 28,10% 
Impozite si taxe pe bunuri si servicii, din care: 3.230.150 2.472.840 76,55% 22,65% 
     1. Sume defalcate din TVA (alocate de DGFP) 2.273.950 1.882.220 82,77% 17,24% 

     2. Taxe pe utilizarea bunurilor 955.800 590.584 61,79% 5,41% 

Alte impozite si taxe fiscale 35.000 41.396 118,27% - 
Venituri din proprietate (concesiuni si inchirieri) 47.000 14.552 30,96% - 
Venituri din prestari servicii si alte activitati, din care: 235.000 201.021 85,54% 1,84% 
     1. Venituri din prestari servicii 19.000 17.632 - - 

     2. Taxe extrajudiciare de timbru 40.000 35.926 - - 

     3. Amenzi penalitati si confiscari 166.000 141.335 - - 

     4. Alte venituri 10.000 6.128 - - 

Subventii de la bugetul de stat 5.000 960 - - 
TOTAL VENITURI  12.907.150* 10.916.000 84,57% 100,00% 

* Prevederile BVC 2015 pe Venituri nu conţin suma de 6.600.000 lei, reprezentând parte din Excedentul anului 2014, ce urmează a fi 
folosit în anul 2015 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. În primele 9 luni ale anului 2015 s-a folosit 1.340.000 lei din 
excedentul anului 2014, sumă ce nu a fost cuprinsă în valoarea încasărilor la 30.09.2015, utilizată în calculul indicatorilor din prezentul 
raport. 

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

planului de venituri, în primele 3 trimestre ale anului 2015, în valoare de 84,57%. 
 
De asemenea, categoriile de venituri cu contribuţiile cele mai importante la formarea 

volumului total al încasărilor, în primele 3 trimestre ale anului 2015, au fost: 
1. Impozitele şi taxele pe proprietate (clădiri şi terenuri) cu 28,10%; 
2. Cotele defalcate din impozitul pe venit cu o pondere de 29,41%; 
3. Sumele defalcate din TVA (virate de către DGFP), cu o pondere de 17,24%; 
4. Sumele alocate de DGFP si CJ Ilfov, din impozitul pe venit, cu o pondere de 12,59%; 
 
 
 
 



Cheltuielile totale efectuate de Comuna Domnesti în primele 3 trimestre ale anului 2015 
au avut următoarea structură: 

– LEI – 

CHELTUIELI BUGETARE 
(pe Titluri) 

Prevederi 
BVC 2015 

Plati la 
30.09.2015 

Grad 
realizare a 

cheltuielilor 

% fata de 
total plati 

Titlul I - Cheltuieli de personal 2.401.050 2.208.739 91,99% 24,58% 
Titlul II - Cheltuieli cu bunurile si serviciile 6.232.062 4.433.037 71,13% 49,34% 
Titlul VIII – Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN)-Postaderare 

20.000 0 - - 

Titlul IX - Asistenta sociala 380.000 284.245 74,80% 3,16% 
Titlul XI - Alte cheltuieli (burse elevi + sustinerea cultelor) 1.020.000 407.670 39,97% 4,54% 
Titlul XI - Active nefinanciare (investitii) 9.454.038 1.663.061 17,59% 18,51% 
Titlul XIX- Plati efectuate in anii precedenti 0 -11.766 - - 
TOTAL CHELTUIELI  19.507.150 8.984.986 46,06% 100,00% 

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

de cheltuieli, în primele 3 trimestre ale anului 2015, în valoare de 46,06%. 
 

Totodată, titlurile de cheltuieli pentru care s-au efectuat cu preponderenţă plăţi în primele 
2 trimestre ale anului 2015, au fost: 

- Bunurile şi serviciile (49,34% din plăţi), 
- Cheltuielile de personal (24,58% din plăţi), 
- Active nefinanciare (investiţii) (18,51% din plăţi). 
Repartizarea cheltuielilor bugetare, la data de 30.09.2015, pe capitole de cheltuieli a 

înregistrat următoarea evoluţie: 
– LEI – 

CHELTUIELI BUGETARE 
(pe Capitole) 

Prevederi 
BVC 2015 

Plati la 
30.09.2015 

Grad 
realizare a 

cheltuielilor 

% fata de 
total plati 

Cap. 51 - Autoritati publice  2.265.400 1.849.082 81,62% 20,58% 
Cap. 54 – Alte servicii publice generale  123.050 105.173 85,47% - 
Cap. 61 – Ordine publica si siguranta nationala  817.616 18.818 2,30% - 
Cap. 65 - Invatamant  3.547.454 1.862.445 52,50% 20,73% 
Cap. 67 - Cultura, sport, religie  1.559.560 627.150 40,21% 6,98% 
Cap. 68 - Asigurari si asistenta sociala  791.200 675.773 85,41% 7,52% 
Cap. 70 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica  802.000 328.917 41,01% 3,66% 
Cap. 74 - Protectia mediului  225.590 50.000 22,16% - 
Cap. 84 - Transporturi  9.375.280 3.467.628 36,99% 38,59% 
TOTAL CHELTUIELI  19.507.150 8.984.986 46,06% 100,00% 

 
Cifrele de mai sus arată că instituţia a efectuat plăţi pentru aproape toate capitolele 

bugetare până la data de 30.09.2015, înregistrând grade de realizare a planului de cheltuieli peste 
media generală de 46,06% la 4 din cele 9 capitole bugetare. 

De asemenea, plăţile efectuate în primele 3 trimestre ale anului 2015 s-au îndreptat cu 
prioritate către 3 din cele 9 capitole bugetare şi anume: 

- Cap. 65.02 Învăţământ, cu o pondere de 20,73%, 
- Cap. 84.02 Transporturi, cu o pondere de 38,59%, 
- Cap. 51.02 Autoritati publice, cu o pondere de 20,58%. 

 
Menţionăm că toate cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate, la finele 

perioadei obţinându-se un excedent în valoare de 3.271.014 lei. 
Totodată unitatea deţinea la data de 30.09.2015 în conturile sale de disponibil din 

Trezorerie şi excedentul din exerciţiile bugetare ale anilor anteriori, în valoare de 5.995.383 lei. 
Plăţile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare capitol, subcapitol, 

paragraf, titlu, articol şi alineat bugetar. 



Deschiderile de credite bugetare şi utilizarea acestora s-a făcut în conformitate cu 
destinaţia aprobată prin buget. 

Creditele deschise şi plăţile nete de casă efectuate pe capitole şi subcapitole ale clasificaţiei 
bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.   

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 10.916.000,00 

84,57% Trimestrial 
    Venituri totale programate 12.907.150,00 
2 Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 9.032.820,00 

84,99% Trimestrial 
    Venituri proprii programate 10.628.200,00 
3 Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 9.032.820,00 

82,75% Trimestrial 
    Venituri totale incasate 10.916.000,00 
4 Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 4.447.841,00 

40,75% Trimestrial 
    Venituri totale incasate 10.916.000,00 

 

INDICATORI EXECUTIE CHELTUIELI 

Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada 

1 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal 2.208.739,00 
24,58% Anual 

    Total plati 8.984.986,00 
2 Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 7.333.691,00 

81,62% Trimestrial 
    Total plati 8.984.986,00 
3 Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 1.651.295,00 

18,38% Trimestrial 
    Total plati 8.984.986,00 
4 Ponderea serviciului datoriei  Serviciul datoriei publice locale 0 

0,00% Anual 
  Publice Total plati 8.984.986,00 

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

documente: 
1. Contul de execuţie al bugetului local, la data de 30.09.2015, primit de la Trezoreria 

Ilfov – Anexa nr.1. 
2. Contul de execuţie al bugetului local – Venituri, la data de 30.09.2015 (Anexa 12 la 

Situaţiile financiare) – Anexa nr.2. 
3. Contul de execuţie al bugetului local – Cheltuieli, la data de 30.09.2015 (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 Contului de execuţie a bugetului local, aferent 
trimestrului III al anului 2015. 

 
 

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

 


