
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.2.038/14.04.2020

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş,

 aferent trimestrului  I  al anului 2020

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

    Având în vedere:
- Referatul de aprobare al  Primarului comunei Aluniş  nr. ........din ......... prin care propune
spre aprobare Consiliului Local al comunei Aluniş execuţia bugetului local  al comunei Aluniş pe
trimestrul I al anului 2020;
- Raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate  al Primarului comunei Aluniş  nr. …… din ……….. ;
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Prevederile   art. 49, alin. (12)  al  Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
şi completările ulterioare;
         În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2) litera b) şi  alin.(4) litera a) din Ordonanţa de
Urgenţă nr.57/2019 privind  Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al comunei Aluniş aferent trimestrului I
al anului 2020, Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 şi nr.2 ce
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- Se aprobă indicatorii privind  execuţia bugetului local  al comunei Aluniş, conform
anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Secretarul general al comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
       Primarului;
-  Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
        Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei.

             Iniţiator
               Primar,

            Iulian-Cristian Bîgiu

            Nr. 22
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR

Nr. 2.038/14.04.2020

REFERAT   DE  APROBARE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş,

 aferent trimestrului I  al anului 2020

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre
cu următorul obiect:

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş,
 aferent trimestrului I  al anului 2020

în susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare:

Conform prevederilor art.49, alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr.

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se impune prezentarea în prima

lună după expirarea fiecărui trimestru, în şedinţă publică, a execuţie bugetului local

centralizat al comunei pentru trimestrul expirat.

Prezentarea execuţie bugetului local la trimestru se face spre analiză şi

aprobare  şi are scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de

colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală.

Propun spre aprobare Consiliului Local Aluniş  contul de  execuţie a

bugetului local al comunei Aluniş aferent trimestrului I al anului 2020.

PRIMAR,
Iulian-Cristian Bîgiu



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
SECRETAR

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş,

 aferent trimestrului I al anului 2020

În temeiul art. 243, alin.(1), lit.a) al Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2019

privind Codul administrativ, acord aviz favorabil  proiectului de hotărâre privind

aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent

trimestrului I al anului 2020.

Secretarul   general al comunei Aluniş
                                                 Marilena Constantinoiu



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA 

COMUNA ALUNIȘ 
Telefon/fax 0244248052, e-mail 
contabilitate@primariaalunis.ro

Nr. 2020

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al 
comunei Aluniș aferent trimestrului I al anului 2020

în conformitate cu art.49,alin 12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:«în lunile aprilie, iulie 
și octombrie, pentru trimestrul expirat,și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al 
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, 
spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite 
pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul 
de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin 
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:
a) , să nu înregistreze plăți restante;
b) .diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finanțarea exercițiului bugetar current, pe de o parte și suma plăților efectuate și a 
plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero», propun spre aprobare 
contul de execuție al bugetului local al comunei Aluniș aferent trimestrului I al anului 
2020, pe cele două secțiuni conform anexelor nr.l și 2.

Veniturile totale prevăzute în trimestrul I în sumă de 1.422.320 lei au fost 
încasate în procent de 88,46%, respectiv 1.258.226 lei.

Veniturile secțiunii de funcționare au fost încasate în procent de 107,04%, 
respectiv 1.007.257 lei, față de prevederile în sumă de 941.000 lei.Acest fapt se 
datorează plăților cu anticipație a impozitelor și taxelor locale făcute de contribuabili 
pentru a beneficia de bonificația acordată pentru plata integrală a impozitelor curente 
până la data de 31 martie.

Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost încasate în procent de 52,14%, respectiv 
250.969 lei, față de prevederile în sumă de 481.320 lei.

mailto:contabilitate@primariaalunis.ro


ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

COMUNA ALUNIȘ
Telefon/fax 0244248052, e-mail

_____________________ contabilitateța primariaalunis.ro
Nr. . 2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al 
comunei Aluniș aferent trimestrului 1 al anului 2020

în conformitate cu art.49,alin 12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:«în lunile aprilie, iulie 
și octombrie, pentru trimestrul expirat,și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al 
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, 
spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite 
pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul 
de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin 
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:
a) , să nu înregistreze plăți restante;
b) .diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finanțarea exercițiului bugetar current, pe de o parte și suma plăților efectuate și a 
plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero», propun spre aprobare 
contul de execuție al bugetului local al comunei Aluniș aferent trimestrului I al anului 
2020, pe cele două secțiuni conform anexelor nr.l și 2.

Veniturile totale prevăzute în trimestrul I în sumă de 1.422.320 lei au fost 
încasate în procent de 88,46%, respectiv 1.258.226 lei.

Veniturile secțiunii de funcționare au fost încasate în procent de 107,04%, 
respectiv 1.007.257 lei, față de prevederile în sumă de 941.000 lei.Acest fapt se 
datorează plăților cu anticipație a impozitelor și taxelor locale făcute de contribuabili 
pentru a beneficia de bonificația acordată pentru plata integrală a impozitelor curente 
până la data de 31 martie.

Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost încasate în procent de 52,14%, respectiv 
250.969 lei, față de prevederile în sumă de 481.320 lei.
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Cheltuielile totale prevăzute în trimestrul I în sumă de 1.578.180 lei au fost 
realizate în procent de 65,58%, respectiv 1.034.999 lei, datorită faptului că obiectivele 
de investiții prevăzute a fi finanțate în cadrul secțiunii de dezvoltare nu au fost 
executate în totalitate, cheltuielile aferente neputând fi efectuate decât în procent de 
39,38%.

Cheltuielile secțiunii de funcționare au fost realizate în procent de 83,31%, 
respectiv 784.030 lei, față de prevederile în sumă de 941.000 lei.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost realizate în procent de 39,38%, 
respectiv 250.969 lei, față de prevederile în sumă de 637.180 lei.

Urmare a celor expuse mai sus, s-au calculat indicatorii privind execuția 
bugetului local la data de 31 martie 2020, conform anexei nr.3.

Șef birou financiar-contabilitate
Nicoleta-Cristina Nită



-fi-NEX-fi- MO
Editat la data de: 31-MAR-20 19:17:46

Contul de execuție al bugetului local-functionare

la data de: 31-MAR-20 Pagel of 10

Sursa de finanțare Integral de la buget

2843388 Comuna Aluniș

An : 2020 Trezorerie Slanic

Venituri/Cheltuieli Cod Credite Incasari/Plati Disponibil

Veniturile bugetelor locale .00 1,007,257.30 .00

Impozit pe venit 030000 .00 709.00 .00

Impozitul pe veniturile din tr 031800 .00 709.00 .00

Cote si sume defalcate din imp 040000 .00 356,290.83 .00
Cote defalcate din impozitul p 040100 .00 57,544.83 .00
Sume alocate din cotele defalc 040400 .00 216,407.00 .00
Sume repartizate din Fondul la 040500 .00 82,339.00 .00
Impozite si taxe pe proprieta 070000 .00 131,175.42 .00
Impozit si taxa pe clădiri 070100 .00 41,902.42 .00
Impozit pe clădiri de la perso 070101 .00 41,137.42 .00
Impozit si taxa pe clădiri de 070102 .00 765.00 .00
Impozit si taxa pe teren 070200 .00 88,194.00 .00
Impozit pe terenuri de la pers 070201 .00 52,513.00 .00
Impozit si taxa pe teren de la 070202 .00 5,930.00 .00
Impozit pe terenul din extravi 070203 .00 29,751.00 .00
Taxe judiciare de timbru si al 070300 .00 1,079.00 .00
Sume defalcate din TVA ( se sc 110000 .00 596,740.00 .00
Sume defalcate din taxa pe val 110200 .00 177,740.00 .00
Sume defalcate din taxa pe val 110600 .00 419,000.00 .00
Taxe pe utilizarea bunurilor, 160000 .00 49,289.00 .00
Impozit pe mijloacele de tran 160200 .00 47,485.00 .00
Impozit pe mijloacele de trans 160201 .00 46,694.00 .00
Impozit pe mijloacele de trans 160202 .00 791.00 .00
Taxe si tarife pentru eliberar 160300 .00 913.00 .00
Alte taxe pe utilizarea bunuri 165000 .00 891.00 .00
Venituri din proprietate 300000 .00 8,161.00 .00
Venituri din concesiuni si inc 300500 .00 8,161.00 .00
Alte venituri din concesiuni s 300530 .00 8,161.00 .00
Venituri din taxe administrați 340000 .00 7.12 .00
Taxe extrajudiciare de timbru 340200 .00 7.12 .00
Amenzi, penalitati si confisca 350000 .00 19,293.32 .00
Venituri din amenzi si alte sa 350100 .00 19,293.32 .00
Venituri din amenzi si alte sa 350102 .00 19,293.32 .00
Diverse venituri 360000 .00 9,953.50 .00
Alte venituri 365000 .00 9,953.50 .00
Transferuri voluntare, altele 370000 .00 165,521.89 .00
Varsaminte din secțiunea de fu 370300 .00 165,521.89 .00
Subvenții de la bugetul de sta 420000 .00 1,160.00 .00
Subvenții pentru acordarea aju 423400 .00 1,160.00 .00
Cheltuielile bugetelor locale 941,000.00 784,030.15 156,969.85
Autoritati publice si acțiuni 510000 460,000.00 412,396.62 47,603.38
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON 510000100000 305,000.00 290,261.00 14,739.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 510000200000 155,000.00 122,135.62 32,864.38
Invatamant 650000 98,000.00 36,169.99 61,830.01



Editat la data de: 31-MAR-20 19:17:46

Contul de execuție al bugetului local-functionare

la data de: 31-MAR-20 Page 2 of 10

Sursa de finanțare Integral de la buget

2843388 Comuna Aluniș
An : 2020 Trezorerie Slanic

Venituri/Cheltuieli Cod Credite Incasari/Plati Disponibil

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON 650000100000 6,000.00 2.612.00 3,388.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 650000200000 85,000.00 32,382.99 52,617.01
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 650000570000 2,000.00 1,175.00 825.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 650000590000 5,000.00 .00 5,000.00
Sanatate 660000 4,000.00 2,132.10 1,867.90
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 660000200000 4,000.00 2,132.10 1,867.90
Cultura, recreere si religie 670000 41,000.00 32,920.19 8,079.81
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON 670000100000 16,000.00 13,737.00 2,263.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 670000200000 25,000.00 19,183.19 5,816.81
Asigurări si asistenta sociala 680000 247,000.00 231,228.00 15,772.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON 680000100000 162,000.00 149,455.00 12,545.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 680000570000 85,000.00 81,773.00 3,227.00
Locuințe, servicii si dezvolta 700000 55,000.00 44,745.75 10,254.25
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON 700000100000 11,000.00 10,256.00 744.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 700000200000 44,000.00 34,489.75 9,510.25
Protecția mediului 740000 10,000.00 9,123.00 877.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 740000200000 10,000.00 9,123.00 877.00
Transporturi 840000 21,000.00 12,386.01 8,613.99
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 840000200000 21,000.00 12,386.01 8,613.99
Alte acțiuni economice 870000 5,000.00 2,928.49 2,071.51
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 870000200000 5,000.00 2,928.49 2,071.51

EXCEDENT/DEFICIT .00 223,227.15 .00

întocmit ,



AT? .
Editat la data de: 31-MAR-20 19:17:50

Contul de execuție al bugetului local-dezvoltare

la data de: 31-MAR-20 Pagel of 5

Sursa de finanțare Integral de la buget

2843388 Comuna Aluniș

An : 2020 Trezorerie Stanic

Venituri/Cheltuieli Cod Credite Incasari/Plati Disponibil

Veniturile bugetelor locale .00 250,969.20 .00

Transferuri voluntare, altele 370000 .00 165,521.89 .00

Varsaminte din secțiunea de fu 370400 .00 165,521.89 .00

Incasari din rambursarea impru 400000 .00 85,447.31 .00
Sume din excedentul bugetului 401400 .00 85,447.31 .00

Cheltuielile bugetelor locale 637,180.00 250,969.20 386,210.80
Cultura, recreere si religie 670000 446,180.00 90,753.07 355,426.93
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE 670000580000 446,180.00 90,753.07 355,426.93
Transporturi 840000 191,000.00 160,216.13 30,783.87
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR 840000710000 191,000.00 160,216.13 30,783.87

EXCEDENT/DEFICIT .00 .00 .00

întocmit , Sef serviciu ,
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VENITURI
N

r. O
rt

Indicatori sinteza
Form

ula de calcul
S

um
e

P
rocent

P
erioada

1
G

radul de realizare a veniturilor
V

enituri totale incasate
1258227.00

88.46%
Trim

estrial
V

enituri totale program
ate

1422320.00
2

G
radul de realizare a veniturilor proprii

V
enituri proprii incasate

660326.00
80.18%

Trim
estrial

V
enituri proprii program

ate
823580.00

3
G

radul de finanțare din venituri proprii
V

enituri proprii incasate
660326.00

52.48%
Trim

estrial
Venituri totale incasate

1258227.00
4

G
radul de autofinanțare

V
enituri proprii incasate (exclusiv cote)

304036.00
24.16%

Trim
estrial

V
enituri totale incasate

1258227.00
5

Venituri proprii incasate per capita
Venituri proprii incasate

660326.00
204.88

A
nual

N
um

ăr de locuitori
3223.00

6
G

radul de realizare a im
pozitelor pe proprietate

Venituri din im
pozite pe proprietate incasate

180464.00
103.54%

Anual
Venituri din im

pozite pe proprietate program
ate

174300.00
G

radul de dependenta al bugetului local fata de
597900.00

7
bugetul de stat

Incasari din surse prim
ite de la bugetul de stat

47.52%
A

nual
Venituri totale incasate

1258227.00
8

G
radul de autonom

ie decizionala
Venituri depersonalizate incasate

1079326.00
85.78%

Trim
estrial

V
enituri totale incasate

1258227.00
9a)

Estim
atul anual din venituri fiscale 

C
oeficient de realizare a veniturilor fiscale in

202863.00
anul anterior (se calculează trim

estrial)
Venituri fiscale cum

ulate an anterior (trim
 I,II,III) 

Total incasari venituri fiscale an anterior
317455.00

0.57

b)
Estim

atul anual din venituri fiscale
Venituri fiscale cum

ulate an de calcul (trim
 I,II,III) 

coeficient
181173.00

0.57
317847



CHELTUIELI
N

r. C
rt

Indicatori sinteza
Form

ula de calcul
S

um
e

P
rocent

P
erioada

1
R

igiditatea cheltuielilor
Plăti aferente cheltuielilor de personal

466321.00
45.06%

Anual
Total plăti

1034999.00
2

Ponderea secțiunii de funcționare
Plăti aferente secțiunii de funcționare

784030.00
75.75%

Trim
estrial

Total plăti
1034999.00

3
Ponderea secțiunii de dezvoltare

Plăti aferente secțiunii de dezvoltare
250969.00

24.25%
Trim

estrial
Total plăti

1034999.00
4

Ponderea serviciului datoriei publice
S

erviciul datoriei publice locale
0.00

0%
Anual

Total plăti
1034999.00

5
Excedent / D

eficit - secțiune funcționare
venituri incasate - (plăti efectuate + plăti restante)

223227.00
Trim

estrial
6

Excedent / D
eficit - secțiune dezvoltare

venituri incasate - (plăti efectuate + plăti restante)
0.00

Trim
estrial


