
 
 
 
 
 
        RAPORT DE ACTIVITATE 
            COMPARTIMENT BUGET-CONTABILITATE 
 
 
 
 
  În anul 2006 s-au realizat, la bugetul local, încasări în sumă totală de 
13.683.011 lei, în proporţie de 85% faţă de prevederile bugetare aprobate. 
  Nerealizările cele mai mari se înregistrează la veniturile din vânzarea unor 
bunuri aparţinând domeniului privat – 58,55%. 
  Sumele defalcate din TVA alocate pentru finanţarea cheltuielilor de personal 
pentru învăţământul preuniversitar de stat, au fost mai mari cu 269.202 lei decât necesarul 
pentru această activitate. 
  Din debitele stabilite pentru impozitele şi taxele locale, în sumă de 5.000.408 
lei, la sfârşitul anului 2006 au rămas debite neîncasate în valoare de 614.329 lei. 
  La partea de cheltuieli, plăţile efectuate din bugetul local au fost în sumă de 
13.682.962 lei, rămânând un excedent de 49 lei, la sfârşitul anului 2006. Procentul de 
realizare fiind tot de 85% faţă de prevederile bugetare aprobate. 
  Structurat pe titluri de cheltuieli, plăţile s-au efectuat după cum urmează: 
  - cheltuieli de personal    5.215.374 lei 
  - bunuri şi servicii     4.183.770 lei 
  - transferuri între unităţi       100.000 lei 
  - ajutor social         355.997 lei 
  - burse              9.248 lei 
  - active nefinanciare (investiţii)   2.942.573 lei 

- active financiare (participare la capitalul social 
al societăţilor comerciale)       876.000 lei 

  Detalierea funcţională privind plăţile efectuate în anul 2006, din bugetul 
local, este următoarea: 
  - Autorităţi executive     1.467.414 lei 
  - Serviciul public de evidenţă a persoanelor       84.503 lei 
  - Serviciul public de pompieri      163.538 lei 
  - Învăţământ preşcolar       658.847 lei 
  - Învăţământ primar     1.864.768 lei 
  - Învăţământ secundar inferior      403.688 lei 
  - Învăţământ secundar superior      792.515 lei 
  - Învăţământ profesional       861.297 lei 
  - Spital          100.000 lei 
  - Biblioteci publice          74.555 lei 
  - Muzeu           28.957 lei 
  - Casa de cultura        220.985 lei 
  - Sport          115.505 lei 
  - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi    459.659 lei 
  - Cămin pentru persoane vârstnice      688.565 lei 
  - Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi    263.449 lei 



  - Ajutor social         355.997 lei 
  - Centrul de zi “Nu mă uita”       118.604 lei 
  - Locuinţe           77.900 lei 
  - Alimentare cu apă        246.863 lei 
  - Iluminat public        215.437 lei 

- Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor 
şi dezvoltării comunale    2.165.226 lei 
- Salubritate şi gestiunea deşeurilor      368.040 lei 
- Canalizare         115.430 lei 
- Străzi       1.728.105 lei 
- Transport şcolar          43.115 lei 

  Referitor la veniturile încasate din fondurile externe nerambursabile, acestea 
s-au realizat în sumă totală de 38.241 lei, provenind de la alte administraţii: 30.862 lei, 
pentru finanţarea proiectului „Consiliul local – administrator eficient al resurselor 
localităţii” şi 7.379 lei reprezentând donaţii din străinătate, pentru finanţarea unor cheltuieli 
la Centrul  de zi “Nu mă uita”. 
  În ceea ce priveşte finanţarea instituţiilor publice din venituri proprii, 
încasările realizate în anul 2006 sunt în sumă de 408.813 lei, fiind formate din taxe şi alte 
venituri din învăţământ – 75.678 lei, contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate – 
238.544 lei, venituri din utilizarea păşunilor – 12.481 lei şi alte venituri din prestări servicii 
şi alte activităţi – 82.110 lei. 
  La partea de cheltuieli, fondurile au fost utilizate pentru finanţarea 
învăţământului preşcolar şi postliceal – 66.454 lei, asistenţă acordată persoanelor în vârstă – 
238.544 lei, cheltuieli în domeniul agriculturii – 2.967 lei, activitatea “Piaţa” – 42.058 lei şi 
pentru activităţile “Copiat acte” şi “Cimitir” – 34.977 lei. 
  La finele anului 2006 a rezultat un excedent de 23.813 lei, care va fi utilizat, 
în anul 2007, cu aceeaşi destinaţie. 
  Faţă de cele prezentate, activitatea compartimentului buget-contabilitate  
presupune şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, elaborarea bugetelor şi 
execuţia acestora, evidenţa contabilă, inventarierea anuală a patrimoniului.    


