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                                                                      RAPORT 
                                     Privind analiza si aprobarea executiei bugetului local - A SI 
bugetul activitatilor finantate din venituri proprii E  pe trim  I   al anului 2015
 01.01.2015- 31.03.2015 

                     Conform  prevederilor art.49 alin (12)  din Legea nr. 273/ 2006 privind 
finantele publice locale,
"In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie, 
pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in
sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia 
bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si
interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a 
veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului: 

a) sa nu inregistreze plati restante; 
b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat 

pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a 
platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero."
           Avand in vedere cele de mai sus va supunem spre aprobare executia bugetului 
local pe TRIMESTRUL I  al anului 2015, pe structura bugetara,respectiv cele doua 
sectiuni :FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE.
                                      BUGET LOCAL 02 

*Sectiunea de functionare 
  VENITURI 
- prevederi bugetare estimate an 2015                                2.500.380  lei
    Din care 
        -  incasari estimate                                                       2.500.380lei
        - varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare                - 532.680  lei

- prevederi bugetare la TRIM I  2015                                 706100   lei
   Din care 
        -  incasari estimate                                                       706100  lei
        - varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare                - 160360 lei

- incasari efective de la 01.01.2015-31.03.2015                    869660,40 lei 
          - incasari  efective                                                        869660,40    lei
          - varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare                    9000  lei
    



  CHELTUIELI 
  Sectiunea de functionare 
  - Prevederi credite bugetare estimate an  2015                    2500380  lei
  - credite bugetare la TRIM I 2015                                        706100
  - plati efectuate la 01.01-31.03.2015                                  560687,75  lei 

* Sectiunea de dezvoltare 
     VENITURI 

- prevederi bugetare estimate an 2015                                532680 lei
    Din care 
        -  incasari estimate                                                       532680 lei
        - varsaminte  din  sectiunea de functionare                 532680 lei

- prevederi bugetare la trimI  2015                                        160360 lei
   Din care 
        -  incasari estimate                                                         160360 lei
        - varsaminte  din sectiunea de functionare                   160360 lei

- incasari efective  in trim I  2015                                              9000 lei 
          - incasari  efective                                                            9000 lei
          - varsaminte din sectiunea de functionare                       9000 lei
          - sume utilizate in excedent an anterior                               0
          - Subventii de la bugetul de stat                                          0  lei 
    
  CHELTUIELI 
  - Prevederi credite bugetare estimate an  2015                    1120060  lei                 
                                                                                                        
  - credite bugetare trim I  2015                                                 311000 lei
  - plati efectuate 01.01-31.03.2015                                             9000 lei 
La sfarsitul TRIM I al anului 2015, bugetul local are un excedent  in suma  de 
308972,65  lei.
Situatia privind executia de casa a veniturilor bugetului local pentru trim I al anului 
2015, este prezentata in Anexa nr.1 pentru sectiunea de functionare si Anexa nr.2 
pentru sectiunea de dezvoltare.
Situatia privind executia de casa  a cheltuielilor bugetului local pentru TRIM I  al 
anului 2015 este prezentata in Anexa nr.3 pentru sectunea de functionare si Anexa 
nr.4  pentru Sectiunea de dezvoltare.

                 BUGETUL E  – APA,  TARG,   PASUNI 

         Sectiunea de functionare: 

*Sectiunea de functionare 
  VENITURI 
- prevederi bugetare estimate an 2015                               191780  lei



    Din care 
        -  incasari estimate                                                        191780 lei
        - varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare                -62800 LEI 

- prevederi bugetare la TRIM I  2015                                    56980lei
   Din care 
        -  incasari estimate                                                          56980lei
        - varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare                 -1200 lei

- incasari efective de la 01.01.2015-31.03.2015                    58812   lei 
          - incasari  efective                                                        58812     lei
          - varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare                    0  lei
    
  CHELTUIELI 
  Sectiunea de functionare 
  - Prevederi credite bugetare estimate an  2015                    191780  lei
  - credite bugetare la TRIM I2015                                         56980 lei
  - plati efectuate la 01.01-31.03.2015                                     32444,22  lei 

* Sectiunea de dezvoltare 
     VENITURI 

- prevederi bugetare estimate an 2015                                   62.800 lei
    Din care 
        -  incasari estimate                                                          62.800,00  lei
        - varsaminte  din  sectiunea de functionare                    62800,00 lei

- prevederi bugetare la trimI  2015                                      1200  lei
   Din care 
        -  incasari estimate                                                           1200 lei
        - varsaminte  din sectiunea de functionare                    0  lei

- incasari efective  in trim IV  I2014                                            0 lei 
          - incasari  efective                                                          0  lei
          - varsaminte din sectiunea de functionare                      0  lei
          - sume utilizate in excedent an anterior                           0 
    
  CHELTUIELI 
  - Prevederi credite bugetare estimate an  2015                    170200 lei                 
                                                                                                        
  - credite bugetare trim I  2015                                               14900 lei
  - plati efectuate 01.01.-31.03.2015                                        o lei 

    Fata de cele prezentate va supunem spre aprobare:



   -  executia bugetului local ( A)  pe trim I  al anului 2015 cu o valoare totala  de 
: SECTIUNEA FUNCTIONARE :869.660,40  lei la partea de venituri  si 560687,75  
lei la partea de cheltuieli.
    SECTIUNEA DEZVOLTARE 9000 LEI la partea de venituri si 9000 lei la partea 
de cheltuieli.                                                    

- executia bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii (E) pe trimI
al anului 2015:

          SECTIUNEA FUNCTIONARE  cu o valoare totala de 58812  lei la partea de 
venituri si 32444,22lei la partea de cheltuieli.
          SECTIUNEA DEZVOLTARE nu s-au efectuat plati   in perioada 01.01-31.03 
2015. 

                                        CONTABIL                          INSP.IMP SI TAXE,
                                     A.RADULESCU                      GHE.MOHORA.
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