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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Situaţiilor financiare la data de 31 decembrie 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. 
În conformitate cu: 
• Prevederile Ordinului MFP nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale 
instituţiilor publice la 31 decembrie 2015; 

• 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 31 decembrie 2015, conform Anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 

 
INI ŢIATOR, 

PRIMAR 
BOȘCU NINEL CONSTANTIN 

 

 
 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE, 
                                                                                  /SECRETAR 

                                                                             COJOCARU BOGDAN-MARIUS 

 

 

 



 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Situaţiilor 

financiare la data de 31 decembrie 2015 
 
  
Având în vedere: 

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

- prevederile Ordinului MFP nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale 
instituţiilor publice la 31 decembrie 2015; 

- 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 31 
decembrie 2015, conform Anexelor nr. 1-3 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 31 decembrie 2015 

 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 
 

Având în vedere: 
� prevederile Ordinului MFP nr.82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 
2015; 

� 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 31 decembrie 
2015. 

 
În cursul anului 2015, principalele elemente patrimoniale au înregistrat o evoluţie pozitivă, 

după cum urmează: 
           – lei –  

Denumire indicatori Sold la data de: Modificări 
01.01.2015 31.12.2015 Valorice în % 

1. Active necurente 185.395.406 187.581.497 +2.186.091 +1.18% 
2. Active curente, din care: 11.507.216 14.427.265 +2.920.049 +25.38% 
      Stocuri 1.530.787 1.538.404 +7.617 +0.50% 

      Creanţe curente 2.630.142 2.718.415 +88.273 +3.36% 

      Conturi la Trezorerie şi bănci 7.346.287 10.170.446 +2.824.159 +38.44% 

TOTAL ACTIVE 196.902.622 202.008.762 +5.106.140 +2.59% 
1. Datorii necurente 0 791.963 +791.963 - 
2. Datorii curente, din care: 731.736 892.966 +161.230 +22.03% 
      Datorii comerciale (furnizori) 515.859 520.682 +4.823 +0.93% 

      Salarii angajaţi şi contribuţii aferente 215.877 352.859 +136.982 +63.45% 

      Alte conturi de datorii 0 19.425 +19.425 - 

TOTAL DATORII 731.736 1.684.929 +953.193 +130.26% 
ACTIVE NETE 196.170.886 200.323.833 +4.152.947 +2.12% 

A. Rezerve, fonduri 179.632.913 182.667.192 +3.034.279 +1.69% 

B. Rezultatul reportat 9.662.345 17.255.162 +7.592.817 +78.58% 

C. Rezultatul Patrimonial 6.875.628 401.479 -6.474.149 - 

CAPITALURI PROPRII 196.170.886 200.323.833 +4.152.947 +2.12% 

 
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 cursul anului 
2015 (2,12%) față de începutul anului, respectiv cu valoarea de 4.152.947 lei. Această creştere se 
datorează în principal creşterii valorii activelor imobilizate, cu suma de 2.186.091 lei, respectiv a 
activelor curente cu suma de 2.920.049 lei. 
 

Structura creanţelor bugetului local aflate în sold la finele trimestrului IV al anului 2015, în 
valoare totală de 3.737.055  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 = 407.091 lei 
� impozit cladiri persoane juridice =        1.079.898 lei 
� impozit teren persoane fizice  = 307.101 lei 
� impozit teren persoane juridice = 116.417 lei 
� impozit teren extravilan  = 137.872 lei 
� impozit mijl. transport PF  = 488.114 lei 
� impozit mijl. transport PJ   = 146.969 lei 
� venituri din amenzi   =        1.021.129 lei 
� venituri din proprietate               =   29.580 lei 
� alte venituri fiscale   =     2.884 lei          

 
Menţionăm că instituţia, nu a înregistrat datorii restante şi arierate la data de 31.12.2015, 

toate datoriile către furnizori fiind în termen. 
Valoarea datoriilor către furnizori, la 31.12.2015, a înregistrat o creştere nesemnificativă faţă 

de valoarea de la începutul exerciţiului financiar (520.682 lei la finele anului, faţă de 515.859 lei la 
începutul anului). 

Trebuie menţionat însă că faţă de începutul anului, s-au înregistrat şi datorii necurente, în 
valoare de 791.963 lei, reprezentând valoarea debitelor şi penalităţilor aferente Dosarului de 
judecată cu SC Sporul Spaţii Verzi SRL, ce urmează a fi plătite în perioada următoare, în funcţie 
de data primirii sentinţei definitive din partea instantei competente. 

 
În ceea ce priveşte execuţia veniturilor şi cheltuielilor faţă de prevederile bugetare, acestea 

se prezintă astfel: 
 
În cursul anului 2015, conform contului de execuţie bugetară, Comuna Domnesti a 

înregistrat la venituri următoarele sume: 
– LEI – 

VENITURI Prevederi 
BVC 2015* 

Incasari la 
31.12.2015 

Grad 
realizare a 
veniturilor 

% fata 
de total 
incasari 

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital, din care: 7.000.000 6.962.414 99,46% 43,80% 
     1. Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 700.000 673.086 96,16% 4,23% 

     2. Cote defalcate din impozitul pe venit 4.225.000 4.215.865 99,78% 26,52% 

     3. Sume alocate de DGFP si CJ Ilfov din impozitul pe venit 2.075.000 2.073.463 99,93% 13,05% 

Impozite si taxe pe proprietate (cladiri si terenuri) 5.292.000 3.551.368 67,11% 22,34% 
Impozite si taxe pe bunuri si servicii, din care: 4.481.020 4.029.194 89,92% 25,35% 
     1. Sume defalcate din TVA (alocate de DGFP) 3.349.520 3.306.738 98,72% 20,80% 

     2. Taxe pe utilizarea bunurilor 1.131.000 722.400 63,87% 4,54% 

Alte impozite si taxe fiscale 44.000 44.293 100,67% - 
Venituri din proprietate (concesiuni si inchirieri) 55.000 23.041 41,89% - 
Venituri din prestari servicii si alte activitati, din care: 1.303.500 1.274.273 97,76% 8,02% 
     1. Venituri din prestari servicii 25.000 22.706 90,82% - 

     2. Taxe extrajudiciare de timbru 50.000 49.195 98,39% - 

     3. Amenzi penalitati si confiscari 208.500 189.995 91,12% - 

     4. Alte venituri 15.000 7.377 49,81% - 

     5. Transferuri voluntare, altele decat subventiile 1.005.000 1.005.000 100,00% 6,32% 

Venituri din capital 8.000 7.990 99,93% - 

Subventii de la bugetul de stat 5.000 1.900 38,00% - 
TOTAL VENITURI 18.188.520 15.894.473 87.39% 100.00% 

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

planului de venituri, în cursul anului 2015, în valoare de 87,39%. 
 
 
 



Cheltuielile totale efectuate de Comuna Domnesti în cursul anului 2015 au avut 
următoarea structură: 

– LEI – 

CHELTUIELI BUGETARE 
(pe Titluri) 

Prevederi 
BVC 2015 

Plati la 
31.12.2015 

Grad 
realizare a 

cheltuielilor 

% fata de 
total plati 

Titlul I - Cheltuieli de personal 3.078.000 3.009.179 97.76% 23.00% 
Titlul II - Cheltuieli cu bunurile si serviciile 8.508.628 6.225.046 73.16% 47.59% 
Titlul VIII – Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN)-Postaderare 

20.000 0 - - 

Titlul IX - Asistenta sociala 457.000 409.946 89.70% 3.13% 
Titlul XI - Alte cheltuieli (burse elevi + sustinerea cultelor) 1.150.000 635.070 55.22% 4.86% 
Titlul XI - Active nefinanciare (investitii) 11.974.892 2.917.838 24.37% 22.31% 
Titlul XIX- Plati efectuate in anii precedenti 0 -116.389 - - 
TOTAL CHELTUIELI 25.188.520 13.080.690 51.93% 100.00% 

 
 
Repartizarea cheltuielilor bugetare, la data de 31.12.2015, pe capitole de cheltuieli a 

înregistrat următoarea evoluţie: 
– LEI – 

CHELTUIELI BUGETARE 
(pe Capitole) 

Prevederi 
BVC 2015 

Plati la 
31.12.2015 

Grad 
realizare a 

cheltuielilor 

% fata de 
total plati 

Cap. 51 - Autoritati publice 4.083.100 2.650.001 64.90% 20.26% 
Cap. 54 – Alte servicii publice generale 189.500 153.505 81.01% - 
Cap. 61 – Ordine publica si siguranta nationala 428.472 30.519 7.12% - 
Cap. 65 - Invatamant 6.412.816 2.532.482 39.49% 19.36% 
Cap. 67 - Cultura, sport, religie 1.653.060 948.682 57.39% 7.25% 
Cap. 68 - Asigurari si asistenta sociala 1.104.000 1.040.936 94.29% 7.96% 
Cap. 70 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica 1.379.000 598.996 43.44% 4.58% 
Cap. 74 - Protectia mediului 285.590 50.000 17.51% - 
Cap. 84 - Transporturi  9.652.982 5.075.569 52.58% 38.80% 
TOTAL CHELTUIELI 25.188.520 13.080.690 51.93% 100.00% 

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

de cheltuieli, la data de 31.12.2015, în valoare de 51,93%. 
 
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 15.894.473 

87.39% Trimestrial 
    Venituri totale programate 18.188.520 
2 Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 12.587.735 

84.83% Trimestrial 
    Venituri proprii programate 14.839.000 
3 Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 12.587.735 

79.20% Trimestrial 
    Venituri totale incasate 15.894.473 
4 Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 6.298.407 

39.63% Trimestrial 
    Venituri totale incasate 15.894.473 

 
 
 
 
 
 
 



INDICATORI EXECUTIE CHELTUIELI 

Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada 

1 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal 3.009.179 
23.00% Anual 

    Total plati 13.080.690 
2 Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 10.278.289 

78.58% Trimestrial 
    Total plati 13.080.690 
3 Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 2.802.401 

21.42% Trimestrial 
    Total plati 13.080.690 
4 Ponderea serviciului datoriei  Serviciul datoriei publice locale 0 

0,00% Anual 
  publice Total plati 13.080.690 

 
 

Excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli la finele anului 2015 a avut valoarea de 2.813.783 
lei.  
 

Menţionăm că unitatea deţinea la data de 31.12.2015 în conturile sale de disponibil din 
Trezorerie şi excedentul din exerciţiile bugetare ale anilor anteriori, în valoare de 7.335.383 lei. 

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

documente: 
1. Bilanţul contabil la data de 31.12.2015 (Anexa 01 la Situaţiile financiare) – Anexa nr.1. 
2. Contul de execuţie al bugetului local – Venituri, la data de 31.12.2015 (Anexa 12 la 

Situaţiile financiare) – Anexa nr.2. 
3. Contul de execuţie al bugetului local – Cheltuieli, la data de 31.12.2015 (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 31 decembrie 2015. 
 
 
 

Compartiment Financiar – Contabil, 
Ref. Sup. Șerban Cornelia 

 
 


