
Anexă 

La decizia nr. 1 /1 

din 28.03.2019 

 

RAPORT 

Cu privire la executarea bugetului satului Grozesti pentru 12 luni ale anului  2018. 

 

In conformitate cu art. 43 (1) b al Legii nr 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica 

locala, Legii finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 28 din 

Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finantele publice locale vin cu un Raport  privind 

executarea  bugetului s. Grozesti pentru a. 2018 in conformitate cu legislatia in vigoare  cu scop de a 

informa Consiliul local despre rezultatele executarii bugetului s. Grozesti intru  analiza si aprecierea 

rezultatelor obtinute pe perioada examinata si de a asigura transparenta in gestionarea eficienta a finantelor 

publice de catre executorii de buget. 

Raportul  este elaborate in vederea implimentarii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența  in 

procesul decisional. 

  Legile care reglementeaza domeniul vizat: Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administratia publica locala,, Legea finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr 181 din 25 iulie 

2014, Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finantele publice locale.Proiectul deciziei privind 

executarea bugetului s. Grozesti pentru a 2018 contine  “Raportul privind executarea bugetului ” la partea 

de venituri si la partea de cheltuieli conform clasificatiei bugetare: 

VENITURI : 

Pentru perioada anului 2018 bugetul Primariei Grozesti la capitolul venituri a fost aprobat in suma de 

2766.4 mii lei.  

Conform deciziilor consiliului satesc Grozesti pe parcursul anului 2018 bugetul la partea de venituri a fost 

majorat cu 2023.6 mii lei, in urma caruia suma anuala precizata constituie 4790.0 mii lei. 

- 1530.6 mii lei Contract cu Ministerul Mediului pentru alimentarea cu apa potabila in s. Grozesti (etepa II), 

extinderea retelelor 

- 500.00 mii lei transferuri capitale primate cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de 

nivelul I 

- 14.2 mii lei transferuru curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul I pentru 

invatamintul prescolar, primar, secundar si suplimentar 

- 8.8 mii lei transferuru cu destinatie generala 

- -30.0 mii lei incasaride la prestarea serviciilor cu plata. 

Pe perioada a. 2018 In bugetul Primariei Grozesti au fost accumulate venituri in suma de 4675.3 mii lei, 

sau la nivel de 97.6% la suta fata de planul anual precizat. 



 

Nr/o Denumirea Suma 

anuala 

aprobata 

Suma 

anuala 

precizata 

Executat 

annul 

2018 

Devieri 

executatfata 

de plan 

precizat % 

 Venituri total 2766.4 4790.0 4675.3 97.6 

 Inclusiv:     

1 Impozit pe venit 193.2 193.2 304.4 157.6 

2 Impozit pe proprietate 120.9 120.9 141.4 117.0 

3 Impozite sit axe pe marfuri 

si servicii 

69.0 69.0 49.7 72.0 

3 Venituri din vinzar marf si 

serviciilor 

166.8 136.8 140.7 102.8 

4 Amenzi si sanctiuni 1.0 1.0   

5 Alte venituri   1.2  

6 Trans prim i/e bug de st si 

bug locale 

2215.5 4269.1 4037.9 94.6 

      

                                        

CHELTUIELI : 

Primaria Grozesti pentru a. 2018 a aprobat in buget cheltuieli in suma de 2766.4 mii lei. 

 Conform deciziilor consiliului satesc Grozesti bugetul Primariei Grozesti a fost majorat cu 3785.0 mii lei, 

in urma caruia suma anuala precizata constituie 6551.4 mii lei. 

 Pe perioada de 12 luni a anului 2018 cheltuieli executate constituie 5061.2 mii lei. Comparativ cu perioada 

respectiva a anului 2017 cheltuielile sau majorat cu 1357.9 mii lei. 

 

Nr/o         Denumirea Suma 

anuala 

aprobata 

mii lei 

Suma 

anuala 

precizata 

mii lei 

Executat 

pe 12 luni 

mii lei 

Devieri 

exec c/e 

sma 

precizat 

% 

 Cheltuieli total 2766.4 6551.4 5061.2 77.3 

1 Remunerarea muncii 1226.0 1137.6 1126.4  

2 Contributii si prime de asigurari 309.7 292.7 291.5 99.0 



obligatorii 

3 Servicii 242.4 259.0 197.2 76.1 

4 Prestari de asistenta sociala  11.7 11.7 100.0 

5 Prestari sociale ale angajatorilor 10.1 5.4 2.2 40.7 

6 Alte cheltuieli curente 18.9 7.2 4.8 66.2 

6 Alte cheltuieli capital  32.3 32.3 100.0 

7 Reparatii capital ale cladir 119.1 175.1 149.0  

8 Reparatii capit ale const sp 239.2 256.6 256.5 99.9 

9 Repar cap ale install de tra  503.3 499.2 99.2 

10 Proc masin si utilaje 21.1 63.5 22.0 34.7 

 Procur unelte,scule inv de 

produc si gospodaresc 

13.0 152.4 96.5 63.3 

 Procur altor mijloace fixe  5.0 5.0 100.0 

11 Instal de transm in curs de 

executie 

 3062.5 1814.2 59.2 

12  Procurarea materialelor 566.9 587.1 552.7 94.1 

      

 

MIJLOACE  FIXE : 

Conform bilantului contabil la situatia 01.01.2018 valoarea mijloacelor fixe constituie 26045.1 mii lei. Pe 

parcursul anului 2018 intrari mijloace fixe au constituit 6450.5 mii lei inclusiv cu titlu gratuit 3357.0 mii 

lei. 

 -Reparatii capital a cladirilor, instalatiilor de transmisie si constructiilor special au fost executate in suma 

de 904.7 mii lei. Investitii capital in active in  curs de executie pe parcursul anului  au fost executate in 

suma de 2044.6 mii lei, dintre care 1300.2 mii lei conform contractului cu Ministerul Mediului.Valoarea 

mijloacelor fixe conform bilantului contabil la situatia 01.01.2017 constituie 32405.2 mii lei. 

 

DATORII DEBITOARE SI CREDITOARE : 

La situatia de 01.01.2019 creantele institutiei constituie suma de 2.8 mii lei, dintre care: 

 -0.4 mii lei  -servicii informationale 

- 2.3 mii lei – dervicii neatribuite altor aliniate 

 - 0.1 mii lei  - procurarea combustibilului 

                  Datoriile creditoare constituie 373.0 mii lei, inclusiv: 

-115.6 mii lei –Remunerarea muncii angajatilor conf statelor de personal 

- 20.7 mii lei Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 



- 4.7 mii lei  Prime de asigurari medicale 

- 0,5 mii lei Indemnizatii pentru incap tempor de munca 

-1.1 mii lei Procurarea combustibilului 

- 230.4 mii lei Instalatii de transmisie 

 Plata datoriilor debitoare si creditoare sunt formate  la situatia de 31 decembrie 2018. Datorii cu termen 

expirat nu avem. 

 Soldul disponibil a mijloacelor bugetare la contul bancar la situatia de 01.01.2019 constituie 1670.3 mii 

lei. 

 

 

 Contabil- șef                           Lefter  Polina 


