ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _____/2022

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, pentru trimestrul II,
anul financiar 2022
având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Rebricea, in calitatea sa de initiator, raportul
de specialitate al compartimentului de resort şi rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de
specialitate;
- prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. ”a” si art. 57 alin. (1) si (2) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”a”, art. 139 alin. (3) lit. „a” şi
art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local, pentru trimestrul II, anul financiar
2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rebricea, prin
compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
Art.3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr.
544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in
termenul prevazut de lege.
Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
Primarului comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe si Institutiei
Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.
Rebricea, 8 iulie 2022

- Comisia pentru activitati
social-culturale, culte,
invatamant, sanatate si familie,
protectie copii, tineret si sport.
Data depunere raport de
avizare – 28.07.2022

I N I Ţ I A T O R,
p.P R I M A R,
Viceprimar Mihăilă
Neculai

Avizeaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei
Jrs. Adina Maftei

Contul de executie al bugetului local
la data de: 30-JUN-22
Sursa de finantare

Integral de la buget

3394228

Comuna Rebricea

An:

2022
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Trezorerie Negresti

Venituri/Cheltuieli

Cod

Veniturile bugetelor locale

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

.00

3,931,660.62

.00

lmpozit pe venit

030000

.00

2,431.00

.00

lmpozitul pe veniturile din tr

031800

.00

2,431.00

.00

Cote si sume defalcate din imp

040000

.00

488,069.44

.00

Cote defalcate din impozitul p

040100

.00

181,495.44

.00

Sume alocate din cotele defalc

040400

.00

178,081.00

.00

Sume repartizate din Fondul la

040500

.00

128,493.00

.00

lmpozite si taxe pe proprieta

070000

.00

296,623.00

.00

lmpozit si taxa pe cladiri

070100

.00

71,112.00

.00

lmpozit pe cladiri de la perso

070101

.00

45,018.00

.00

lmpozit si taxa pe cladiri de

070102

.00

26,094.00

.00

lmpozit si taxa pe teren

070200

.00

225,511.00

.00

lmpozit pe terenuri de la pers

070201

.00

53,390.00

.00

lmpozit si taxa pe teren de la

070202

.00

5,448.00

.00

lmpozit pe terenul din extravi

070203

.00

166,673.00

.00

Sume defalcate din TVA ( se sc

110000

.00

1,926,642.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

.00

766,642.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110500

.00

17,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

.00

1,143,000.00

.00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

160000

.00

181,126.58

.00

lmpozit pe mijloacele de tran

160200

.00

52,261.00

.00

lmpozit pe mijloacele de trans

160201

.00

48,407.00

.00

lmpozit pe mijloacele de trans

160202

.00

3,854.00

.00

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

.00

8,323.35

.00

Alte taxe pe utilizarea bunuri

165000

.00

120,542.23

.00

Alte impozite si taxe fiscale

180000

.00

33,280.00

.00

Alte impozite si taxe

185000

.00

33,280.00

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

25,934.00

.00

Venituri din concesiuni si inc

300500

.00

25,934.00

.00

Alte venituri din concesiuni s

300530

.00

25,934.00

.00

Venituri din prestari de servi

330000

.00

51,615.00

.00

Venituri din prestari de servi

330800

.00

2,004.00

.00

Alte venituri din prestari de

335000

.00

49,611.00

.00

Venituri din taxe administrati

340000

.00

4,539.00

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

.00

4,539.00

.00

Amenzi, penalitati si confisca

350000

.00

41,976.83

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350100

.00

41,976.83

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350102

.00

41,976.83

.00

Diverse venituri

360000

.00

2,587.00

.00

Alte venituri

365000

.00

2,587.00

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

.00

.00

Varsaminte din sectiunea de fu

370300

.00

467,256.66

.00

Varsaminte din sectiunea de fu

370400

.00

467,256.66

.00

lncasari din rambursarea impru

400000

.00

533,216.88

.00

Contul de executie al bugetului local
la data de: 30-JUN-22
Sursa de finantare

Integral de la buget

3394228

Comuna Rebricea

An:

2022
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Trezorerie Negresti
Incasari/Plati

Disponibil

.00

400,000.00

.00

.00

133,216.88

.00

.00

229,764.00

.00

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Sume din excedentul bugetului

401400

Sume primite in cadrul mecanis

401600

Subventii de la bugetul de sta

420000

Subventii pentru acordarea aju

423400

.00

44,488.00

.00

Subventii din bugetul de stat

424100

.00

22,710.00

.00

Finantarea Programului Nationa

426500

.00

161,235.33

.00

Subventii de la bugetul de sta

426900

.00

1,330.67

.00

Sume in curs de distribuire

470000

.00

290.00

.00

Sume incasate pentru bugetul I

470400

.00

290.00

.00

Sume primite de la UE/alti don

480000

.00

113,565.89

.00

Fondul Social European (FSE)

480200

.00

113,565.89

.00

Sume primite in contul platilo

480202

.00

42,138.04

.00

Prefinantare

480203

.00

71,427.85

.00

6,851,630.00

3,752,711.54

3,098,918.46

Autoritati publice si actiuni

510000

946,150.00

764,978.34

181,171.66

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

690,650.00

588,014.00

102,636.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510000200000

188,500.00

142,460.21

46,039.79

TITLUL XN ACTIVE NEFINANCIARE

510000710000

67,000.00

34,504.13

32,495.87

Ordine publica si siguranta na

610000

78,500.00

54,471.39

24,028.61

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

38,700.00

36,884.00

1,816.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

39,800.00

17,587.39

22,212.61

Cheltuielile bugetelor locale

lnvatamant

650000

2,285,130.00

1,264,378.60

1,020,751.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650000200000

278,500.00

182,814.57

95,685.43

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

44,000.00

34,640.01

9,359.99

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE

650000580000

770,100.00

346,491.34

423,608.66

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

162,600.00

147,820.00

14,780.00

TITLUL XN ACTIVE NEFINANCIARE

650000710000

1,029,930.00

552,612.68

477,317.32

Sanatate

660000

34,400.00

24,906.65

9,493.35

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

660000100000

31,900.00

23,928.00

7,972.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

660000200000

Cultura, recreere si religie

670000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

670000200000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

TITLUL XN ACTIVE NEFINANCIARE

670000710000

Asigurari si asistenta sociala
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

2,500.00

978.65

1,521.35

198,250.00

104,151.20

94,098.80

62,150.00

56,522.00

5,628.00

31,100.00

9,676.80

21,423.20

82,000.00

29,986.91

52,013.09

23,000.00

7,965.49

15,034.51

680000

730,700.00

722,187.00

8,513.00

680000100000

198,700.00

193,482.00

5,218.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

532,000.00

528,900.00

3,100.00

Titlul XXI Plati efectuate in

680000850000

.00

195.00

.00

Locuinte, servicii si dezvolta

700000

936,430.00

400,976.65

535,453.35

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700000200000

206,500.00

149,850.77

56,649.23

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE

700000580000

114,430.00

.00

114,430.00

TITLUL XN ACTIVE NEFINANCIARE

700000710000

615,500.00

262,992.55

352,507.45

Titlul XXI Plati efectuate in

700000850000

.00

11,866.67

.00

Contul de executie al bugetului local
la data de: 30-JUN-22
Sursa de finantare

Integral de la buget

3394228

Comuna Rebricea

An:

2022
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Trezorerie Negresti
Credite

Incasari/Plati

Disponibil

740000

968,920.00

106,295.15

862,624.85

740000200000

108,000.00

106,295.15

1,704.85

TITLUL XN ACTIVE NEFINANCIARE

740000710000

860,920.00

.00

860,920.00

Agricultura, silvicultura, pis

830000

6,000.00

2,379.12

3,620.88

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

830000200000

6,000.00

2,379.12

3,620.88

Transporturi

840000

612,000.00

279,338.72

332,661.28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

840000200000

292,000.00

249,760.23

42,239.77

TITLUL XN ACTIVE NEFINANCIARE

840000710000

320,000.00

29,578.49

290,421.51

Venituri/Cheltuieli

Cod

Protectia mediului
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Alte actiuni economice

870000

55,150.00

28,648.72

26,501.28

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

870000100000

30,150.00

14,921.00

15,229.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

870000200000

25,000.00

13,727.72

11,272.28

.00

178,949.08

.00

EXCEDENT/DEFICIT

lntocmit ,

Sef serviciu ,

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT BUGET, CONTABILITATE,
IMPOZITE SI TAXE

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, pentru
trimestrul II, anul financiar 2022

Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pentru
trimestrul II, anul financiar 2022 s-a initiat in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 a
bugetului de stat pe anul 2022 si ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Conform art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, „Ordonatorii principali de credite
întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 august a anului
următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor…….., în următoarea structură:
a) la venituri:
- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;
b) la cheltuieli:
- credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.”
Alin. (2) din legea sus-mentionata prevede ca „Trimestrial şi anual, ordonatorii principali
de credite întocmesc situaţii financiare asupra execuţiei bugetare, care se depun la direcţiile
generale ale finanţelor publice.”
Intrucat după terminarea fiecărui trimestru, Consiliile locale urmează să aprobe contul de
încheiere a exerciţiului bugetar, iniţiatorul a avut în vedere această cerinţă a legii şi a întocmit
proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar, pentru
trimestrul I, anul financiar 2022.
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Rebricea consideră că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de 129
alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, conform caruia „Consiliul local aprobă, la propunerea primarului…..contul de
încheiere a exerciţiului bugetar” şi propune adoptarea acestuia, în forma prezentată de iniţiator.
08 iulie 2022
CONSILIER,
Radu Cristina-Ramona

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, pentru trimestrul II,
anul financiar 2022

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local ,
pentru trimestrul II, anul financiar 2022, motivat de prevederile art. 129 alin. (4) lit. ”a” din
Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform căruia, „Consiliul local
aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul
de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar”.
Contul de executie, la sfarsitul trimestrului II, se prezintă astfel: la partea de venituri este de
3.931.660,62 lei, iar la partea de cheltuieli, în sumă de 3.752.711,54 lei.
Situatia veniturilor pe capitole si subcapitole este prezentata in contul de executie anexat:
- cap. 03.02 - Impozit venit – 2.431 lei;
- cap. 04.02 - cote si sume din impozit pe venit – 488.069,44 lei;
- cap. 07.02 - impozit si taxe pe proprietate – 296.623 lei;
- cap. 11.02 - sume defalcate din T.V.A. – 1.926.642 lei;
- cap. 16.02 - taxe pe utilizarea bunurilor – 181.126,58 lei;
- cap. 18.02 - alte impozite si taxe fiscale – 33.280 lei
- cap. 30.02 - venituri din concesiuni si inchirieri – 25.934 lei;
- cap. 33.02 - venituri din prestari servicii – 51.615 lei
- cap. 34.02 - venituri din taxe administrative – 4539 lei;
- cap. 35.02 - venituri din amenzi, penalitati si alte sanctiuni – 41.976,83 lei;
- cap. 36.02 - diverse venituri –2.587 lei;
- cap. 40.02 – sume din excedent bugetului– 533.216,88 lei;
- cap. 42.02 - subventii de la bugetul de stat – 229.764 lei;
-cap. 47.00- sume in curs de distribuire- 290 lei;
- cap. 48.02 - sume primite de la UE – 113.565,89 lei.
1

Situaţia cheltuielilor pe capitole şi subcapitole este cea prezentată în contul de execuţie
eliberat de Trezoreria oraşului Negreşti si anexat prezentului proiect de hotarare.
Cheltuielile bugetului pe trimestrul II, se structurează astfel:
-

cheltuieli cu salarii, în sumă de 913.751 lei;

-

cheltuieli materiale, în sumă de 875.530,61 lei;

-

cheltuieli asistenta sociala(indemnizatii handicap, ajutoare caldura, tichete gradinita,
ajutoare urgenta,burse), in suma de 711.360,01lei;

-

alte cheltuieli ( servicii religioase), in suma de 29.986,91 lei;

-

cheltuieli de capital, în sumă de 887.653,34 lei;

-

cheltuieli proiect Pocu, in suma de 346.491,34 lei;

-

plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 2022, in suma de 12.061,67 lei.

În capitolul cheltuieli de personal sunt incluse cheltuielile cu salariile persoanelor din
administratie, camin cultural, situatii urgenta, biblioteca, asistentii personali, asistenti comunitari,
gospodarire comunala si indemnizatii consilieri locali.
In capitolul cheltuieli materiale, s-au achitat facturile curente privind furnizarea de energie
electrica, facturi abonamente telefon, cheltuieli materiale scoala, colectare deseuri, asigurari,
reparatii drumuri, cheltuieli pentru buna functionare a Primariei si a unitatilor subordonate acesteia.
La sfarsitul trimestrului II ramane un excedent de 178.949,08 lei, pe sectiunea de dezvoltare
42.460,75 lei , iar pe sectiunea de functionare 136.488.33 lei.
Fata de considerentele de mai sus,
SUPUN SPRE APOBARE
Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local,
pentru trimestrul II, anul financiar 2022, cu incadrarea in prevederile Legii 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 129 alin. (2) lit. ”b”,
alin. (4) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
08 iulie 2022

P R I M A R,

Mihaila Neculai

2

