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REFERAT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie
al bugetului local de venituri si cheltuieli a Comunei PÎRTEȘTII DE JOS

pentru trim. al III-lea al anului 2018

Avand in vedere prevederile din:
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi

completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;
O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi
completările ulterioare;

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;
6 .Legea contabilităţii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si

intructiunile si normele de inchidere a situatiilor financiare pentru institutiile publice.

Conform art. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentu trimestrul
expirat, si cel tarziu in decembrie pentru trimestrul al IV-lea, ordonatorii principali de credite au
obligatia de a
prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatiile deliberative, executia
bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu
gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului
sa nu se inregistreze plati restante iar diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul
anului anterior utilizat pentu 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.

Operatiunile economice, de evidenta a veniturilor, de evidenta contabila a
cheltuielilor se desfasoara in cadrul compartimentului de impozite si taxe locale. Operatiunile
se evidentiaza cronologic si sistematic in baza documentelor justificative.

Contabilitatea institutiei se tine in partida dubla si urmareste sa asigure informatii
ordonatorului de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniului,
cat si informatii privind performantele financiare si fluxurile de trezorerie.



Contabilitatea analitica este organizata conform normelor contabile, intocmindu-se
balanta analitica pentru conturile de furnizori, creante , clienti, debitori, materiale,

Veniturile totale ale bugetul local pe semestrul III 2018, conform bugetului local
rectificat pe anul 2018, sunt in suma de 4103977 lei, fapt pentru care, conturile de executie ale
bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:
- veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 3561977 lei;
 veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 542000 lei.

: Analiza privind gradul de realizare al veniturilor proprii in proportie de131,53 % face
posibila rectificarea bugetara pentru directionarea acestor venituri spre acele capitole bugetare
de cheltuieli din sectiunea de functionare care au fost insuficient finantate pe buget initial

Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 1921514 lei, rezultand un
excedent pe sectiunea de functionare de 1640463 lei.

Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 538107 lei rezultand un
excedent pe sectiunea de dezvoltare de 3893 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru primul semestru al anului 2018,
se prezinta în anexa nr 1.
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