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JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI PIRTESTII DE JOS
NR 3084 DIN 22 05 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de

31.03.2018

În conformitate cu prevederile art.63, alin.4 lit.b din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata in anul 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare, primarul intocmeste si prezinta spre aprobare consiliului
local contul anual de executie al bugetului local.

Aceasta dispozitie este coroborata cu prevederile art.57 si 49 alin 12 din Legea
273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare, care prevede ca „Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezinta
spre aprobare autoritatilor deliberative, pâna la data de 31 mai a anului urmator,
conturile anuale de executie a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), în urmatoarea
structura:

a) la venituri:
- prevederi bugetare initiale;
- încasãri realizate;
b) la cheltuieli:
- credite bugetare initiale;
- plati efectuate.”

1) Bugetul Local al comunei Pirtestii de Jos

a) la partea de venituri
1. prevederi bugetare apobate anual 750176 lei
2. incasari realizate 873956 lei

b ) la partea de cheltuieli
1. credite bugetare apobate initial 2058264 lei
2. plati efectuate 504936 lei
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Rezultatul exercitiului bugetului local al comunei Pirtestii de Jos al
trimestrului I 2018 se prezinta cu excedent, la data de 31 03 2018, in suma de
240131,18 lei

Avand in vedere prevederile legale voi prezenta structura contului trimestrial
de executie a bugetului local al comunei pentru anul 2018 pe capitole, subcapitole,
aliniate si titluri in anexa 1 la prezentul raport.

Pe parcursul trimestrului I 2018 s-a efectuat o singura modificari de buget .
Din cele prezentate, rezulta ca bugetul local pe trimestrul I anul 2018 a fost

realizat la partea de venituri in procent de 116,5 %, iar la partea de cheltuieli in
procent de 24,54 %.
Realizare veniturilor si cheltuielilor la nivelul prevederilor bugetare trebuie

privita in mod distinct. Astfel, in ceea ce priveste veniturile exista o obligatie de
executie mai constrangatoare impusa de legislatia in vigoare, insa inscrierea
creditelor in bugetul local nu rezida si in obligatia de a efectua cheltuielile publice.

Aceasta se efectueaza, sau nu, functie de necesitatile si oportunitatile
existente la un moment dat.

Anexat se prezinta Situatiile financiare intocmite la 31 03.2018, inclusiv
anexele la aceste revspectiv :

-anexa nr 1 bilant ;
-anexa nr 2 situatia veniturilor bugetului local:
-anexa nr 3 situatia cheltuielilor bugetului local.

Consilier superior,
Văleanu Mihaiela


