
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

    
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Situaţiilor financiare la data de 30 iunie 2016 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti județul Ilfov 

 
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. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 
publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, 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 2016, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 
 

 
      Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                         /Secretar   
                                                                                                                   Zanfir Maria 
 
 
 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor 
financiare la data de 30 iunie 2016 

 
  
Având în vedere: 

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

- prevederile Ordinului MFP nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 
trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare 
lunare în anul 2016, 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 
2016, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
 

Iniţiator, 
PRIMAR 

GHIŢĂ IOAN-ADRIAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORTUL 
Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Domnesti privind aprobarea 
Situaţiilor financiare la data de 30 iunie 2016 

 
 
 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 
 
Având în vedere: 

� prevederile Ordinului MFP nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a 
unor raportări financiare lunare în anul 2016, 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 2016. 
 
 

În primele 2 trimestre ale anului 2016, principalele elemente patrimoniale au înregistrat o evoluţie 
pozitivă, după cum urmează: 

           – lei –  
Denumire indicatori Sold la data de: Modificări 

01.01.2016 30.06.2016 Valorice Modificări 
reconsiderate 

în % 

1. Active necurente 187.581.497 189.433.324 +1.851.827 +1.851.827 +0,99% 

2. Active curente, din care: 14.427.265 22.882.745 +8.455.480 +3.455.480 +58,61% 

      Stocuri 1.538.404 1.577.627 +39.223 +39.223 +2,55% 

      Creanţe curente 2.718.415 3.968.290 +1.249.875 +1.249.875 +45,98% 

      Împrumuturi pe termen scurt acordate 0 5.000.000 +5.000.000 0 – 

      Conturi la Trezorerie şi bănci 10.170.446 12.336.828 +2.166.382 +2.166.382 +21,30% 

TOTAL ACTIVE 202.008.762 212.316.069 10.307.307 5.307.307 +5,10% 

1. Datorii necurente 791.963 1.024.758 232.795 232.795 +29,39% 

2. Datorii curente, din care: 892.966 6.625.166 +5.732.200 +732.200 – 

      Datorii comerciale (furnizori) 520.682 1.216.719 +696.037 +696.037 – 

      Salarii angajaţi şi contribuţii aferente 352.859 383.079 +30.220 +30.220 +8,56% 

      Împrumuturi pe termen scurt primite 0 5.000.000 +5.000.000 0 – 

      Alte conturi de datorii 19.425 25.368 +5.943 +5.943 +30,59% 

TOTAL DATORII 1.684.929 7.649.924 +5.964.995 +964.995 – 

ACTIVE NETE 200.323.833 204.666.145 +4.342.312 +4.342.312 +2,17% 

A. Rezerve, fonduri 182.667.192 182.667.192 0 0 0,00% 

B. Rezultatul reportat 17.255.162 17.726.198 +471.036 +471.036 +2,73% 

C. Rezultatul Patrimonial 401.479 4.272.755 +3.871.276 +3.871.276 – 

CAPITALURI PROPRII 200.323.833 204.666.145 +4.342.312 +4.342.312 +2,17% 

 
 
 
 
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 
2016 (2,17%) față de începutul anului, respectiv cu valoarea de 4.343.312 lei, ca urmare a modificărilor 
rezultatului reportat şi a rezultatului patrimonial al exerciţiului, rezervele şi fondurile neînregistrând 
modificări faţă de începutul anului. 

 



În situaţia de mai sus, suma de 5.000.000 lei reprezintă valoarea unei părţi din excedentul anului 
2015, transferată în conturile de venituri ale anului curent pentru a fi folosită la finanţarea cheltuielilor de 
dezvoltare în anul 2016. Datorită metodologiei de înregistrare contabilă a acestei sume, care apare atât la 
Active cât şi la Datorii, unele modificări ale elementelor de natura Activelor şi a Datoriilor, prezentate în 
situaţia de mai sus, au necesitat o reconsiderare, astfel că am adăugat în tabel şi această variantă de calcul 
a variaţiilor. 

 
Prin urmare, în primele 6 luni ale anului curent s-a înregistrat o majorare a valorii Activelor 

necurente (construcţii, terenuri, echipamente şi invesţiţii în curs), în sumă absolută de 1.851.827 lei, 
rezultată în principal în urma efectuării de cheltuieli cu investiţiile. 

 
 Activele curente au înregistrat cea mai mare creştere de valoare dintre toate elementele 

patrimoniale în primele 6 luni, în valoare absolută de 3.455.480 lei, datorată în principal excedentului 
bugetar al anului 2016 realizat la data de 30.06.2016 (în valoare de 2.149.605 lei), precum şi variaţiei 
creanţelor din impozite şi taxe locale, neîncasate încă la data de 30.06.2016. 

 
În ceea ce priveşte Datoriile, acestea au înregistrat o creştere în valoare absolută de 964.995 lei, 

datorată în principal înregistrării în evidenţele financiar-contabile a Titlului executoriu în favoarea dlui. 
DONA ANDREI, la întreaga valoare de 867.650 lei. 

 
Structura creanţelor bugetului local aflate în sold la finele trimestrului II al anului 2016, în valoare 

totală de 5.084.109 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 = 469.116 lei 
� impozit cladiri persoane juridice =       1.914.497 lei 
� impozit teren persoane fizice  = 405.675 lei 
� impozit teren persoane juridice = 156.104 lei 
� impozit teren extravilan  = 107.994 lei 
� impozit mijl. transport PF  = 572.982 lei 
� impozit mijl. transport PJ   = 145.498 lei 
� licenţe şi taxe autorizare  = 270.172 lei 
� venituri din amenzi   =        1.012.225 lei 
� concesiuni şi închirieri                =    21.098 lei 
� alte venituri fiscale   =       8.748 lei          

 
Menţionăm că instituţia, nu a înregistrat datorii restante şi arierate la data de 30.06.2016, toate 

datoriile către furnizori fiind 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 

2016* 
Incasari la 

30.06.2016* 

Grad 
realizare a 
veniturilor 

% fata de 
total 

incasari 

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital, din care: 4.267.600 4.055.523 95,03% 40,96% 
     1. Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 377.600 228.551 60,53% - 
     2. Cote defalcate din impozitul pe venit 2.365.000 2.193.291 92,74% 22,15% 

     3. Sume alocate de DGFP si CJ Ilfov din impozitul pe venit 1.525.000 1.633.681 107,13% 16.50% 

Impozite si taxe pe proprietate (cladiri si terenuri) 3.978.000 3.251.514 81,74% 32,84% 

Impozite si taxe pe bunuri si servicii, din care: 2.655.620 2.319.178 87,33% 23,42% 
     1. Sume defalcate din TVA (alocate de DGFP) 1.842.220 1.842.220 100,00% 18,61% 

     2. Taxe pe utilizarea bunurilor, şi alte taxe 813.400 476.958 58,64% 4,82% 

Alte impozite si taxe fiscale 27.000 55.862 206,90% 0,56% 

Venituri din proprietate (concesiuni si inchirieri) 28.000 17.580 62,79% 0,18% 

Venituri din prestari servicii si alte activitati, din care: 205.000 200.088 97,60% 2,02% 



     1. Venituri din prestari servicii 15.000 11.575 77,17% - 
     2. Taxe extrajudiciare de timbru 37.000 33.008 89,21% - 
     3. Amenzi penalitati si confiscari 147.000 130.342 88,67% - 
     4. Alte venituri 6.000 25.163 - - 

Venituri din capital (din valorificarea unor bunuri) 4.000 1.105 27,63% 0,02% 

Subventii de la bugetul de stat 2.000 276 13,80% - 

TOTAL VENITURI 11.167.220* 9.901.126* 88,66% 100,00% 
* Prevederile BVC 2016 pe Venituri nu conţin suma de 8.000.000 lei, reprezentând parte din Excedentul anului 2015, ce 
urmează a fi folosit în anul 2016 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. De asemenea, Încasările nu conţin suma 
de 5.000.000 lei din Excedentul anului 2015, care a fost transferată din contul de excedent în contul de venituri ale anului curent 
spre a fi folosită la 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 2016, în valoare de 88,66%. 
 
Cheltuielile totale efectuate de comuna Domnesti în primele 2 trimestre ale anului 2016, au avut 

următoarea structură: 
– LEI – 

CHELTUIELI BUGETARE 
(pe Titluri) 

Prevederi 
BVC 2016 

Plati la 
30.06.2016 

Grad realizare 
a cheltuielilor 

% fata de 
total plati 

Titlul I - Cheltuieli de personal 1.997.350 1.685.988 84,41% 21,75% 

Titlul II - Cheltuieli cu bunurile si serviciile 6.297.969 4.077.006 64,74% 52,60% 

Titlul IX - Asistenta sociala 518.330 288.425 55,65% 3,72% 

Titlul XI - Alte cheltuieli (sport + burse elevi + culte) 621.000 313.250 50,44% 4,04% 

Titlul XI - Active nefinanciare (investitii) 9.732.571 1.386.852 14,25% 17,89% 

TOTAL CHELTUIELI 19.167.220 7.751.521 40,44% 100,00% 

 
Repartizarea cheltuielilor bugetare la data de 30.06.2016, pe capitole de cheltuieli a înregistrat 

următoarea evoluţie: 
– LEI – 

CHELTUIELI BUGETARE 
(pe Capitole) 

Prevederi BVC 
2016 

Plati la 
30.06.2016 

Grad realizare 
a cheltuielilor 

% fata de 
total plati 

Cap. 51 - Autoritati publice 3.170.000 2.259.827 71,29% 29,15% 

Cap. 54 – Alte servicii publice generale 140.000 74.717 53,37% 0,96% 

Cap. 61 – Ordine publica si siguranta nationala 332.000 86.171 25,96% 1,12% 

Cap. 65 - Invatamant 3.478.680 1.942.017 55,83% 25,05% 

Cap. 67 - Cultura, sport, religie 1.696.200 431.524 25,44% 5,57% 

Cap. 68 - Asigurari si asistenta sociala 908.000 686.578 75,61% 8,86% 

Cap. 70 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica 1.439.107 314.641 21,86% 4,06% 

Cap. 74 - Protectia mediului 866.612 369.900 42,68% 4,77% 

Cap. 84 - Transporturi  7.136.621 1.586.146 22,23% 20,46% 

TOTAL CHELTUIELI 19.167.220 7.751.521 40,44% 100,00% 

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

cheltuieli, în primele 2 trimestre ale anului 2016, în valoare de 40,44%. 
 
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 9.901.126,00 
88,66% Trimestrial 

    Venituri totale programate 11.167.220,00 

2 Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 8.058.630,00 
86,44% Trimestrial 

    Venituri proprii programate 9.323.000,00 

3 Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 8.058.630,00 
81,39% Trimestrial 

    Venituri totale incasate 9.901.126,00 

4 Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 4.231.658,00 
42,74% Trimestrial 

    Venituri totale incasate 9.901.126,00 



 

INDICATORI EXECUTIE CHELTUIELI 

Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada 

1 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal 1.685.988,00 
21,75% Anual 

    Total plati 7.751.521,00 

2 Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 6.364.669,00 
28,11% Trimestrial 

    Total plati 7.751.521,00 

3 Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 1.386.852,00 
17,89% Trimestrial 

    Total plati 7.751.521,00 

4 Ponderea serviciului datoriei  Serviciul datoriei publice locale 0,00 
0,00% Anual 

  Publice Total plati 7.751.521,00 

 
Menţionăm că pentru acoperirea cheltuielilor bugetului s-au folosit atât veniturile încasate (în 

sumă de 9.901.126 lei), cât şi o parte din excedentul anului 2015 (în sumă de 5.000.000 lei), astfel încât la 
finele perioadei s-a obţinut un excedent în valoare de 7.149.605 lei. 

Totodată, unitatea deţinea la data de 30.06.2016 în conturile sale de disponibil din Trezorerie şi 
excedentul din exerciţiile bugetare ale anilor anteriori, în valoare de 5.149.166 lei. 
 

În completarea cele menţionate mai sus, am ataşat la prezentul raport următoarele documente: 
1. Bilanţul contabil la data de 30.06.2016 (Anexa 01 la Situaţiile financiare) – Anexa nr. 1; 
2. Contul de execuţie al bugetului local – Venituri, la data de 30.06.2016 (Anexa 12 la Situaţiile 

financiare) – Anexa nr. 2; 
3. Contul de execuţie al bugetului local – Cheltuieli, la data de 30.06.2016 (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 2016. 
 
 
 

Serviciul Contabilitate, 
........................................... 

 

 


