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D E C I Z I E n T ' 2 0 / 0 3
din 11 decembrie 2018

Cuprivirelaexecutareabugetului localpeglunialeanulul20lS

in conformitate cu art'29 (4)'3 0 3 r' 3 5 .l1l."l{ 
L:s]1 

ft:t:1, 
finanlele publice

locale,, m. 397 -iV Air, 16.10i00i,'anJ+fZ> din Legea privind administralia

pubric' rocal' *iro-xvl din ia.ti.zooe gi examinind raportul prezentat de

lontabilur-'ef ar primariei (dna r. i*rorr) priu*J executarea bugetului local pe 9

runi are anurui 201g, gi av6nd i' u.a.r. euir.tor comisiilor consultative de

rp*i"ii 
"te 

ale ionsiliului, Consiliul local $erpeni

DECIDE:

1: Se aprob' raportul privind executarea bugetului local pe 9 luni ale anului 2018

la venituri in sum6 de a3aa'*if i.i qi li cheituieti in sum6 de 3500'0 mii lei'

(Raportul impreund.cu anexele nr'1 se anexeazd)'

2. .se recomanda funclionarilor publicis6 intensifice lucrul privind:

2.1 Asigurarea executlrii urrg.toi.ri local la veniturile proprii qi intensificarea
- 

l"ftlui privind colectarea impozitelor' ^L^r+,,iarirnr hr
z.zkealizur.u -6r.rrilor orientut.ittt* optimizarea cheltuielilor bugetare qt

valorificarea mijloacelor uforui" in limitele prevdzute' mobilizarea resurselor

financiare intru achitarea datoriilor creditoare qi neadmiterea datoriilor

debitoare.
2.3intreprinderea mdsurilor necesare in scopul menlinerii echilibrului bugetar'

3. Controtuf pr"zentei decizii ," ut'iUt'ie dnei B' Nittfuev' primarul satului $erpeni'

A/- Elena PERLIMAN

ui #WWr47 
- viorica BADA$co



RAPORT

privind executarea bugetului pe trimestru III, anul20L8 pe Primaria Serpeni

Capitolul I-Raport despre executarea bugetului.

1. Partea de venituri

Veniturile in bugetul Primdriei pe perioada de gestiune s-au acumulat in sumd de 4344.8
mii.lei inregistrfnd o indeplinirc de 142.3 %fa!6 de planul precizatpe aceasta perioada,suma
precizatdconstituie 3052.9 m.lei,fdri modificdri.Comparativ cu perioada corespunzatoare a
anului precedent 2017 veniturile curente au crescut ,una din cavze fiind mijloacele incasate de
la persoane ftzice a impozitului din salariu fapt ce a fost restituita 149250 de catre FISC, si
desigur datorita mijloacelor incasate in urma schimbarii destinatiei terenului agricol.

Acumuldrile directe gi depline a impozitelor gi altor venituri sint formate din impozitul pe
venit din salarii gi alte impozite pe venit personae fizice,impozite frrnciare.

Analizaexecut6rii bugetului denot5,c6 sursa de bazdaveniturilor o constituie transferurile cu
destinatie generald de la bugetul de stat,pe perioada sim.3 anul 2018, suma transferatd este de
756.2 m.lei,transferurile cu destinalie speciald pentru inv6!6mint pregcolar suma a constituit
I29l.I m.lei ,cit si mijloace incasate prin decontari de la bugetele de alt nivel,a c6ror pondere
este de 100% din suma totald a veniturilor.

Acumularea veniturilor fiscale pe perioda analizatl,constituie 1752 m.Iei,planul fiind de
495.5m.lei,s-au 353.6Yo fatdde planul precizat.La capitolul cu impozitul pe venitul din salariu
indeplinirile constituie 255.5% Impozitul pe bunurile imobiliare cap.l132 executarea constituie
14.2 m.Iei fald de suma pl5nuit6 pe perioadS de 13.5 m.lei s-au 105.2%. Acumuldrile taxelor
locale cap.Ll4 in perioadd constituie 41 m.lei,planul fiind de 40.2 m.lei,s-au 102% fatd de planul
precizat.Ritmul ridicat Iataxape amenajarea teritoriului de incasdri este argumentat prin faptul
ca la un agent economic sa majorat nr de lucratori sezonieri..Avem diminuari la arenda
terenurilor cu destinatie agricola cu o indeplinire 33 fapt ce se datoreaza ca un agent economic
este plecat din tara si are restante la acest capitol cit si faptul ca agentii economici achita in a
doua j'umatate a anului dupa recoltarea productiei.

lncasirile de la mijloacele atrase de instituliile bugetare sint formate din plata pentru
intrelinerea copiilor in instituliile pregcolare 86 m.lei,planul este de 109.5 m.lei. Indepliniri de
plan cu 9.4 m.lei sint la aparatul primarului, cauzaca suma totald acumulatd a mijloacelor de la
serviciile cu plata sa majorat din cauza solicitarilor de certificate contra plata cit si achitarea
arendei pu anul 2017

2.Cheltuielile

La compartimentul cheltuieli au fost planificate cheltuieli pe perioadd de raportare in sum6 de
3918.4 m.lei executdrile 3500. m.lei,devieri la planul precizat sint de -417 .5 m.lei,s-au 890/0.

Aparatul primarului:F(3) 0111:P1P2 0301:P(3) 0005 pentru intrelinerea instituliei au fost
planificate cheltuieli pe perioadd in sum6 de 783.1 m.lei de facto s-au cheltuit 652.7 m.lei devieri
in sumi de 130.4 m.lei,sint economii Ia2ll180 Remunerarea muncii dincauza lipsei unui
functionar public timp de 5 luni iar inlocuirile au fost pldtite numai 50olo,respectiv sa facut
economii sila2l2l00 si2l2l20 Contributii si prime de asigurari de stat.La fel un decalaj maf,e
este la lumina si apa.La fel nu sau valorizat banii de la 3 1 Il20 rcpantii capitale,3 14 1 1 0 masini
si utilaje, si 316110 dar care speram sa fie valorifacati in a doua jumatate a anului anul2018.
Aparatul primarului:f(3) 0620:P1P2 7502:P(3) 00333. La acest capitol este planificat629.3 si
sau executat 564.5 adica 89.7
Aparatul primarului:f(3) 0640:P1P2 7505:P(3) 00335 la aceasta institutie banii sint cheltuiti
exact cum au fost planificati. La fel nu sau valonzat banii de la3l3l20 reparatii capitale dar
sint conffactate sumele ,asteptam executara in ultimul simestru. a anului 2018



Aparatul primarului:F(3) 0812:PlP2 S602:P(3) 00355 La capitolul dat nu sau consumat banii
la aliniate ce tin de remunerare deoarece sa planificat sa angajeze personal la sala de sport pe
intreg anul, dar sau angajat din luna iunie. Respectiv si la celelate aliniate deoarece cea mai mari
festtivitati sportive si anume inaugurarea salii de sport va fi efectuata in luna octombrie 2018 .
Protectia sociala F3:1099 :PlP2 9019 F(3) 00291au fost alocate pentru ajutoare banesti in
suma de 34.400 care au fost executati t00o/o
Educatie timpurie :pentru intrelinerea institutiei pregcolare gradinita de copii Serpeni au fost

ptanificate cheltuieli pe perioad6 in sum6 de 1526.6 m.lei,s-au cheltuit 1349.3 m.lei la un nivel
de 88.4%o fa!6 de planul precizat.Aceasta economie mare a survenit in urma alimentatiei , sint
mari economii, di canzafregventei scazttte,La fel multe din materiale vor fi procurate in luna
noiembrie . In rest la celelate aliniate sau cheltuit asa cum au fost planificate.

La Servicii in domeniul culturii Bibliotecaprecizat:ul este de 94. dar sa executat 86.5
adica,devieri -2 m.lei. Executarea sa efectuat conform planificarii cu mici devieri.
Fondul de rezerva a fost neatins deoarece nu am avut situatii exceptionale.

in total pe Primaria Serpeni mijloacele financiare au fost planificate gi folosite conform planului
de rcpartizdri pe maj oritatea grupelor.

Capitolul Il-Refea,gtate gi contingente

La primaria Serpeni activeazd 5 institulii cu personal angajat conform Bugetului aprobat pentru
anul20l8.Cheltuielile de personal sint efectuate conform tarifierii unice in instituliile respective
bugetare.sa micsorat executarea la aparatul primarului cu 0.5 unitati din cavzaunui loc vacant
care a fost inlocuit numai jumate de unitate. La gradinita de copii.GrSdinifa este fregventatd de
124 copii,zile fregven!6 pentru perioada de raportare este de 13185 zile.De la 1 septembrie
activeatanumai 5 grupe din cauza nr.scazut de copii.

Capitolul Ill-Datoriile debitoare gi creditoare

Datoriile debitoare gi creditoare pe toate componentele sint formate:la creanle pentru mdrfuri gi
servicii suma este de24.5 m.lei,din ele pentru m[rfuri, serviciile comunale ale instituliilor pentru
luna iunie anul 2018 cea mai mare parte este plata parinteasca .Datoriile creditoare sint formate
intr-o mare majoritate la salariile gi contribuliile angajaliilor instituliilor,pentru alimentalia
copiilor.

Capitolul IV-Bilanful executirii bugetului

Examinind darea de seam6 Bilanful contabil pe Primaria Serpeni se observ6,s-au majorat
activele la mijloacele fixe cu suma de 153.3 m.lei din contul mobilierului din sala sportiva,. Cu
titlul gratuit au fost trenajoare pu sala sportiva..Materialele gi produsele alimentare sint
procurate gi cheltuite strict pentru necesitdgile de activitate a instituliilor publice in cadrul
Primariei.Soldut mijloacelor binegti este disponibil pentru activitatea zilnici a a instituliilor
Primariei.
Au fost efectuate cheltuieli in limitele alocaliilor prevdzute pentru perioada corespuzatoare a
anului 20l8,neadmiterea datoriilor creditoare,nu exist6 datorii la gaze naturale,energie
electric,alimentatie qi alte datorii la mdrfuri qi servicii cu termen expirat.

T. SAMSON.


