Avizat, primar,
RAPORT

privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al anului 2017,
al comunei RONA DE SUS
În conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare ordonatorul principal de credite bugetare elaborează şi execută pe cele două
secţiuni (secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ) următoarele:
1. Bugetul local
2. Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi subvenţii
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale stabileşte principiile, cadrul general şi
prevederile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale.
Ţinând cont de prevederile art.19 lit.d) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin.2 şi ale art. 84 din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.39 alin.1 din Legea
contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale aprobă
contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017 ;
Ţinând cont de Normele metodologice, privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017,
Primăria comunei Rona de Sus încheie contul de execuţie bugetară cu un excedent de 1.893.475,84 lei.
Varianta definitivă a bugetului local este aprobată la un program de 12.564.180 lei la partea de
venituri şi la suma de 12.564.180 lei la partea de cheltuieli.
Contul anual de execuţie al bugetului local, se prezintă în urmatoarea structură :
I. La partea de venituri:
Prevederi bugetare aprobate iniţial sunt de 4.973.000 lei, din care la secţiunea de funţionare
4749 mii lei şi la secţiunea de dezvoltare 224 mii lei.
Prevederi bugetare definitive este în suma de 12.564.180 lei,
din care la secţiunea de
funţionare 4.851.000 lei şi la secţiunea de dezvoltare 7.713.180 lei.
Încasările totale realizate sunt în suma de 8.782.421 lei, din care la secţiunea de funţionare
4.873.131 lei şi la secţiunea de dezvoltare 3.909.290 lei.
Veniturile bugetului local s-au realizat în anul 2017, în procent de 102,35 %, faţă de creditele
definitive aprobate.
Cifrele al contului de execuţie de venituri pe anul 2017, s-au realizat după cum urmează:
- venituri proprii: 450.333 lei
- prelevări din bugetul de stat la cod sursa:11.02 = 3.477.886 lei, in cod sursa 04.02 – 1.069.765
lei,
- subvenţii în suma de 1.626.225 lei,
- transferuri în suma de 407.628 lei,
- sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări în suma de 1.750.584 lei.
Defalcarea veniturilor şi a cheltuielilor pe capitole , subcapitole articole şi aliniate sunt
prezentate în anexele de la nr 12 si 13.
Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, acestea conţin la
partea de venituri: prevederi bugetare iniţiale, prevederi bugetare definitive, drepturi constatate, încasări
realizate, drepturi constatate de încasat iar la partea de cheltuieli: credite bugetare iniţiale, credite

bugetare definitive, angajamente bugetare, angajamente legale, plăţi efectuate, angajamente legale de
plătit, cheltuieli efective.
La data de 31.12. 2017 Contul de execuţie al bugetului local se prezintă astfel:
Venituri -Bugetul local- total
Prevederi
bugetare
iniţiale
4973000

Prevederi
bugetare
definitive
12564180

Total
758712

Drepturi constatate
Din anii
precedenţi
119862

Din anul
curent
638850

Încasări
realizate
8782421

Drepturi
constate de
incasat
265805

La poziţiile impozite pe clădiri, teren şi impozite asupra mijloacelor de transport, taxe speciale
a fost realizat bugetul prognozat datorită faptului că s-au implicat toti salariatii din acest domeniu.
Suma totală ale drepturilor constatate de încasat din impozite şi taxe locale la data de 31.12.2017 este
de 1.520.098 lei.
II. La partea de cheltuieli:
Cheltuielile totale ale bugetului local prezentate pe capitole , subcapitole, titluri, paragrafe şi
aliniate efectuate la sfârşitul anului 2017 se cifrează la suma de 6.888.946 lei, reprezentand 54,84 %
faţă de creditele bugetare trimestriale aprobate la nivelul perioadei de raportare. Cheltuielile totale se
compun din cheltuieli curente şi din cheltuieli de capital. Cheltuielile curente se compun din salarii şi
contribuţii sociale aferente angajaţilor, stocuri consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi,
cheltuielile privind combustibilii, privind piesele de schimb, privind energia, cheltuielile poştale şi taxe
de telecomunicaţii, ajutoarele sociale şi alte cheltuieli. La partea de cheltuieli am asigurat sumele
necesare pentru buna desfăşurare a activităţii autorităţii executive, învăţământ, cultura, asistenţa socială,
iluminat public.
Conturile de execuţie bugetară reprezintă toate operaţiunile efectuate în exerciţiul financiar
curent, respectiv încasările realizate şi plăţile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul,
precum şi alte informaţii necesare unei bune administrări a bugetului. În situaţiile financiare prezente
sunt incluse rezultatele financiare ale instituţiilor publice subordonate Primariei, centralizate pe baza
situaţiilor financiare prezentate de instituţii. Toate situaţiile financiare au fost întocmite şi verificate pe
baza balanţelor sintetice şi analitice, corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria
Municipiului Sighet Marmatiei
Cheltuieli - Bugetul local
Credite bugetare
Initiale
Definitive
4973000

12.564.180

Angajamente
bugetare

Angajamente
legale

Plăţi efectuate

12.564.180

12.564.180

6.888.946

Angajamente
legale de
plătit
5.675.234

Cheltuieli
efective
4.638.062

Urmând programul de dezvoltare economico-socială şi de mediu al comunei Rona de Sus,
ţinând cont de resursele financiare, pentru realizarea obiectivelor propuse în anul 2017, cheltuielile
privind investiţiile realizate din bugetul local sunt în valoare totală de 2.226.813 lei.
Cheltuielile s-au efectuat conform prevederilor bugetare la capitolele pentru care au fost
prevăzute, conform anexelor nr 13 si 7.
Contul de execuţie al bugetului comunei Rona de Sus cuprinde informaţii cu privire la execuţia
bugetului în derularea anuală a finanţărilor (cheltuielilor) şi a veniturilor (rezultatelor), privind
activitatea curentă .
Considerăm că angajarea cheltuielilor s-a făcut potrivit legislaţiei în vigoare, ţinând seama de
necesitatea şi oportunitatea acestora.

Situaţiile financiare la 31 decembrie 2017, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a
conturilor sintetice.
Având la bază cele prezentate mai sus şi anexele la Situaţiile financiare întocmite la data de 31
decembrie 2017, propun spre analiză şi aprobare contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli
Comunei Rona de Sus pe anul 2017.
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