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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA  PÎRTEŞTII DE JOS 
Primar 

Nr. 6461 din 17.09.2015 
 
 

Expunere de motive 
 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară 
pentru trimestrele I, II și III 2015 

 

 
 În conformitate cu prevederile art.63 alin. (4) lit.b) din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, primarul 
întocmește și prezintă spre aprobare Consiliului local contul de încheiere a exercițiului 
bugetar.  
            Această dispoziție este coroborată cu prevederile art.49 alin. (12) și (13) din Legea 
273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care 
prevede analizarea și aprobarea de către autoritățile deliberative a execuției bugetare în 
următoarea structură:  
a) la venituri:  
- prevederi bugetare initiale; 
- încasãri realizate;  
b) la cheltuieli:  
- credite bugetare initiale; 
- plati efectuate.  
            Drept urmare structura pe trimestre se prezintă astfel: 
Trimestrul I 2015 

1) Bugetul Local al comunei Pirtestii de Jos  
a) la partea de venituri 

1. prevederi bugetare apobate anual  3.831.486 lei 
2. incasari realizate  1.212.705 lei 

    b ) la partea de cheltuieli  
       1. credite bugetare apobate initial 4.844.123 lei 
       2. plati efectuate 954.750 lei 

Rezultatul exercițiului bugetului local al comunei Pîrteștii de Jos al trimestrului I 2015 
se prezinta cu excedent la data de 30.03.2015, în sumă de  257.954,73  lei . 
 Având în vedere prevederile legale voi prezenta structura contului trimestrial de 
execuție a bugetului local al comunei, pentru anul 2015, pe capitole, subcapitole, aliniate și 
titluri în anexele 1.I și 2.I  la proiectul de hotărâre. 

Pe parcursul trimestrului I 2015 s-au efectuat câteva modificări de buget care au 
condus la modificarea alocatiilor bugetare inițiale ale bugetului local. 

Necesitatea acestor reașezări ale bugetului local a decurs din obligațiile autorității 
publice față de acțiunile și sarcinile noi asumate. 

Din cele prezentate rezultă că bugetul local pe trimestrul I  anul 2015 a fost realizat la 
partea de venituri în procent de 39,88  %, iar la partea de cheltuieli în procent de 59,26 %. 
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   Realizarea veniturilor și cheltuielilor la nivelul prevederilor bugetare trebuie privită în mod 
distinct. Astfel, în ceea ce privește veniturile, există o obligație de execuție mai 
constrângătoare impusă de legislația în vigoare, însă înscrierea creditelor în bugetul local nu 
rezidă și în obligația de a efectua cheltuielile publice. 

Aceasta se efectuează, sau nu, funcție de necesitățile și oportunitățile existente la un 
moment dat. 

Anexele prin care se  prezintă  contul de executie al bugetului local trimestrul I sunt  
-la venituri  anexa nr 1. I,  
- la cheltuieli anexa nr 2. I. 
 

Trimestrul II 2015 
 

2) Bugetul Local al comunei Pirtestii de Jos  
a) la partea de venituri 

3. prevederi bugetare apobate anual  3.831.486 lei 
4. încasări realizate  2.151.841 lei 

    b ) la partea de cheltuieli  
       1. credite bugetare apobate inițial 4.844.123 lei 
       2. plăți efectuate 2.058.258 lei 
 

Rezultatul exercițiului bugetului local al comunei Pîrteștii de Jos al trimestrului II 
2015 se prezintă cu excedent, la data de 30.06.2015, în sumă de  93.582,65 lei . 
 Având în vedere prevederile legale voi prezenta structura contului trimestrial de 
execuție a bugetului local al comunei pentru anul 2015 pe capitole, subcapitole, aliniate și 
titluri in anexa 1 .II și 2.II  la proiectul de hotărâre. 

Pe parcursul trimestrului II 2015 s-au efectuat câteva modificări de buget care au 
condus la modificarea alocațiilor bugetare inițiale ale bugetului local. 

Necesitatea acestor reașezări ale bugetului local a decurs din obligațiile autorității 
publice față de acțiunile și sarcinile noi asumate. 

Din cele prezentate, rezultă că bugetul local pe trimestrul II  anul 2015 a fost realizat la 
partea de venituri în procent de 87,45 %, iar la partea de cheltuieli în procent de 59,26 %. 

Anexele prin care se  prezintă  contul de executie al bugetului local trimestrul II  sunt  
-la venituri  anexa nr 1. II,  
- la cheltuieli anexa nr 2. II. 
 
 

Trimestrul III 2015 
 

3) Bugetul Local al comunei Pirtestii de Jos  
 

a) la partea de venituri 
5. prevederi bugetare apobate anual  4.110.022 lei 
6. încasări realizate  3.869.177 lei 

    b ) la partea de cheltuieli  
       1. credite bugetare apobate inițial 5.122.659 lei 
       2. plăți efectuate 3.610.908 lei 

Rezultatul exercițiului bugetului local al comunei Pîrteștii de Jos al trimestrului III 
2015 se prezintă cu excedent, la data de 30.09.2015, în sumă de  258.269,22 lei . 
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 Având în vedere prevederile legale voi prezenta structura contului trimestrial de 
execuție a bugetului local al comunei pentru anul 2015 pe capitole, subcapitole, aliniate și 
titluri în anexele 1.III și 2.III  la proiectul de hotărâre. 

Pe parcursul trimestrului III 2015 s-au efectuat câteva rectificări de buget care au 
condus la modificarea alocațiilor bugetare inițiale ale bugetului local. 

Necesitatea acestor reașezări ale bugetului local a decurs din obligațiile autorității 
publice față de acțiunile și sarcinile noi asumate. 

Din cele prezentate, rezulta că bugetul local pe trimestrul III  anul 2015 a fost realizat 
la partea de venituri în procent de 105,43 %, iar la partea de cheltuieli în procent de 77,11 %. 

Anexele prin care se  prezintă  contul de executie al bugetului local trimestrul III  sunt  
-la venituri  anexa nr 1. III,  
- la cheltuieli anexa nr 2. III. 

 
           Luând în consederare cele prezentate mai sus precum și datele cuprinse în 
anexe, propun analizarea Proiectului de hotărâre şi adoptarea acestuia în forma 
prezentată.  

   
 
 
 

Iniţiator, 
Primar 

Toma Ioan Pavel 
 

                   


