
Anexă nr. 1 

la decizia nr. 2 / 1 

din 20.03.2020 

 

RAPORT 

Cu privire la executarea bugetului satului Grozesti pentru 12 luni ale anului  2019. 

 

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

administraţia publică  locală, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale  nr. 

181 din 25 iulie 2014, art. 28 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind  finanţele  

publice locale  vin cu un  Raport  privind executarea  bugetului   s. Grozesti  pentru  a. 2019,  

în conformitate cu legislaţia în vigoare  cu  scop de a informa Consiliul local despre 

rezultatele executării bugetului s. Grozeşti  întru  analiza şi aprecierea rezultatelor obţinute pe 

perioada examinată  şi de a asigura transparenţa  în gestionarea  eficientă  a finanţelor  publice 

de către executorii de buget. 

Raportul  este  elaborat  în vederea implimentării  Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind  

transparența  în  procesul  decisional. 

   Legile care reglementează  domeniul vizat:  Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 

2006, privind administraţia  publică  locală,  Legea finanţelor publice  şi responsabilităţii  

bugetar-fiscale   nr. 181 din 25 iulie 2014,  Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind 

finanţele  publice  locale. Proiectul deciziei  privind executarea bugetului  s. Grozesti pentru  

anul 2019  contine :  “Raportul privind executarea bugetului ”  la partea de venituri  şi  la 

partea de cheltuieli conform clasificaţiei  bugetare: 

VENITURI : 

Pentru  perioada  anului  2019  bugetul  Primariei  Grozeşti  la capitolul venituri a fost 

aprobat în  sumă   de  2978,4  mii lei.  

 Conform deciziilor consiliului sătesc Grozeşti pe parcursul  anului 2019  bugetul la partea de 

venituri a fost majorat  cu  1910,4 mii lei, în  urma  căruia  suma  anuală precizată   constituie  

4888,8  mii lei. 

 

Majorarea  părţii  de  venituri  s-a  efectuat  după  cum  urmează: 

• 56,2 mii lei – 191211 – transferuri curenre primate cu destinaţie special între bugetul de 

stat şi bugetele locale de nivelul I pentru învăţământul preşcolar; 

• 1500,00 mii lei – 191220 – transferuri capitale primate cu destinaţie specială  între bugetul 

de stat şi bugetele locale de nivelul I; 



• 94,8 mii lei – 191239 – alte transferuri curente primite cu destinaţie generală  între bugetul 

de stat şi bugetele locale de nivelul I; 

• 230,4 – 191420 – transferuri  capitale primate cu destinaţie specială  între  instituţiile 

bugetului de stat şi instituţiile  bugetelor locale de nivelul I; 

• 29.0  mii lei – 142310 – încasari de la prestarea serviciilor cu plată. 

Pe  perioada  a.2019  în bugetul  Primariei  Grozeşti au fost acumulate  venituri  în suma de  

5004.6, acestea constituind   102.4 %  fata de planul anual precizat. 

 

Nr. 

ord. 

Denumirea Cod Suma 

anuală 

aprobată 

mii lei 

Suma 

anuală 

precizată 

mii lei 

Executat 

anul 

2019 

mii lei 

Devieri 

executat fată 

de plan 

precizat   % 

  

Venituri  total 

  

2978.4 

 

4888.8 

 

5004.6 

 

102.4 

 Inclusiv:      

1 Impozit pe venit 111 262.6 262.6 406.2 154.7 

2 Impozit pe proprietate 113 123.3 123.3 152.1 123.4 

3 Impozite şi taxe pe mărfuri şi  

servicii 

114 45.0 45.0 84.2 187.2 

3 Venituri din vinzarea 

mărfurilor şi serviciilor 

142 

 

123.3 152.3 153.2 100.6 

4 Trans primite  intre BS  şi 

bug  locale 

191 2424.2 4305,6 4208,8 97,8 

                                        

CHELTUIELI : 

La partea de cheltuieli,  Primaria  Grozesti  pentru   anul 2019  a  aprobat suma  de   2 978,4  

mii lei. 

 Conform deciziilor consiliului sătesc  Grozeşti,  bugetul  Primariei  Grozeşti  a  fost majorat  

cu   3288,5  mii lei, în  urma  căruia  suma  anuală  precizată  constituie  6266,9 mii lei. 

 Pe  perioada  de 12 luni  a  anului  2019  cheltuieli  executate  constituie  5 940,0 mii lei, 

acestea constituind   94, 8 %  fata de planul anual precizat.Comparativ  cu  perioada  

respectiva a anului 2018 cheltuielile sau majorat cu 878,8 mii lei. 

Nr. 

ord. 

        Denumirea Cod Suma 

anuală 

aprobată 

mii lei 

Suma 

anuală 

precizată 

mii lei 

Executat 

pe  

12 luni   

mii lei 

Devieri 

executat 

/precizat 

% 

  

Cheltuieli total 

  

2978,4 

 

6266,9 

 

5940,0 

 

94,8 



1 Remunerarea muncii 211 1282,4 1519,5 1506,4 99,1 

2 Contribuţii şi prime de asigurări 

obligatorii 

212 332,2 431,9 414,2 95,9 

3 Servicii 222 311,1 319,3 232,7 72,9 

4 Prestari de asistenta sociala 272 12,0 12,5 12,5 100.0 

5 Prestari sociale ale angajatorilor 273 8,6 107,2 103,4 96,5 

6 Alte cheltuieli curente 281 24,5 18,0 2,6 14,6 

7 Alte cheltuieli capital      

8 Reparatii capital ale cladir 311 124,7 1537,7 1529,4 99,5 

9 Reparatii capit ale const sp 312 231,0 779,3 727,4 93,3 

10 Repar cap ale install de tra 313  548,7 548,6 100,0 

11 Proc masin si utilaje 314 52,3 63,8 28,3 44,3 

12 Procurarea  uneltelor  şi sculelor, 

inventar de producere şi gospodăr. 

316 49,0 30,7 13,5 44,1 

13 Procur altor mijloace fixe 318 5,0    

14 Instalaţii  de transmisie  în curs de 

execuţie 

319  230,4 230,4 100,0 

15  Procurarea materialelor 33 545,6 667,9 590,1 88,4 

 

MIJLOACE  FIXE : 

Conform bilanţului contabil la situaţia 01.01.2019 valoarea mijloacelor fixe constituie  

32 405,2 mii lei. Pe parcursul anului 2019  majorarea valorii mijloacelor  fixe au constituit 

4257,3 mii lei, inclusiv: 

❖ cu titlu gratuit 1265,5 mii lei; 

❖ reparaţii  capitale  a  cladirilor, instalaţiilor de transmisie şi construcţiilor special  au fost 

executate în sumă de  2805,6 mii lei; 

❖  procurări în valoare de 41,8. 

Micşorarea valorii mijloacelor fixe constituie 26,9 mii lei. Valoarea mijloacelor fixe conform 

bilanţului contabil la situaţia 01.01.2020 constituie  36 635,6 mii lei. 

DATORII  DEBITOARE  ŞI  CREDITOARE : 

Creanţele  constituie  2,8 mii lei, inclusiv: 

✓ 0.4 mii lei  - servicii informaţionale; 

✓ 2.3 mii lei – servicii neatribuite altor aliniate; 

✓ 0.05 mii lei  - procurarea combustibilului; 

✓ 0,02 mii lei – procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou. 

✓  



Datoriile creditoare constituie 137,5 mii lei, inclusiv: 

✓ 110,6 mii lei – Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor de personal; 

✓ 25,4 mii lei - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii; 

✓ 1,5 mii lei - Procurarea combustibilului. 

Plata datoriilor debitoare şi creditoare sunt formate  la situaţia  din 31 decembrie 2019. Datorii 

cu termen expirat nu avem. 

  Soldul disponibil a mijloacelor bugetare la contul bancar la situaţia de 01.01.2020  

constituie  734,85 mii lei. 

 

 

 

                                            Contabil- șef    __________   Fonari  Natalia 

 


