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CONTUL  DE  EXECUŢIE  AL  BUGETULUI  LOCAL  
 
                            
I.  CONTUL  DE  EXECUŢIE  AL  BUGETULUI  LOCAL –sursa A -  PE  ANUL  2022 
 
 

          Compartimentul financiar-contabil al Comunei Roșiori , având în vedere OMFP.4271/2022 pentru 
aprobarea normelor metodologice privind închiderea exercițiului financiar pe anul 2022 și art.9 ,lit.(b) 
din prevederile Legii 500/2002, privind Finanțele publice precum și art.8,lit.(c) din Legea 273/2006, 
privind Finanțele publice locale, cu modificările și completăril ulterioare ,vă aducem la cunoştinţă 
contul de execuţie la 31.12.2022,care se prezintă astfel: 
  

      
EXECUŢIA VENITURILOR – SECȚIUNEA de FUNCȚIONARE-sursa A - pe anul 2022- 
5.019.091,22  lei  , care se defalcă astfel: 
 
 

   -04.02,,Cote şi sume defalcate din imp. pe venit,, - 1.785.315,49 lei ,din care 
   - 04.02.01,,cote defalcate din imp.pe venit – 673.922,34 lei 
   - 04.02.04,,sume alocate din cote def.imp.pe venit – 911.393,15 lei 
   - 04.02.05,,sume repartizate din Fondul la dispoz Cons Judetean – 200.00,00 lei 
  - 11. Sume defalcate din TVA -2.082.435,06 lei, din care  
   -11.02.00,,Sume defalcate din TVA,, - 896.584,06 lei 
  - 11.06.00 ,,Sume defalcate din TVA,, - 1.185.851,00 lei 

    -  37.03.00,,Vărsaminte din SF pt SD ,,   -  (-) 269.600,00 lei 
- 42.02,,Subvenţii de la bugetul de stat,, - 53.732,00 lei din care 

      -42.02.34,,subv.pt.acordarea ajut.de incalzire,, - 53.732,00lei 
 
   -VENITURI PROPRII – 1.367.208,67 lei  

 
EXECUŢIA CHELTUIELILOR–SECȚIUNEA  de FUNCȚIONARE- sursa A  - pe anul 2022– 
4.213.710,54 lei care se defalcă astfel: 

 
 

CAP.51.02,,Autorităţi executive,, - total cheltuieli – 2.051.113,95 lei 
- titlul 10 ,,cheltuieli de personal,, - 1.033.662,00 lei 
- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 1.024.296,95 lei 
- titlul 85,,plati efectuate in anii precedenti,, - (minus) 6.845,00 lei 



 
CAP.65.02,,Învăţământ,, - total cheltuieli – 383.045,45 lei 

- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 265.961,39 lei 
- titlul 57 ,,asistenta sociala,,  - 35.012,90 lei 
- titlul 59 ,,burse,,  - 82.071,16 lei 

 
CAP.67.02,,Cultură,recreere şi religie,, - total cheltuieli – 301.976,94 lei 

- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 165.476,94 lei 
- titlul 59 ,, sustinerea cultelor,, - 136.500,00 lei  

       
CAP.68.02,,Asigurări şi asistenţă socială,, - total cheltuieli – 757.815,00lei 

- titlul 10 ,, cheltuieli de personal,, - 378.083,00 lei 
- titlul 57 ,, ajutoare sociale,, - 379.732,00 lei 

 
CAP.70.02,,Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică,, - total cheltuieli – 268.878,91 lei 

- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 268.878,91 lei 
 
CAP.74.02,, Protectia mediului ,, - total cheltuieli – 248.246,23 lei 

- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 248.246,23 lei 
 
CAP.84.02,,Transporturi,, - total cheltuieli – 202.634,06 lei 

- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 202.634,06 lei 
 

  EXCEDENTUL  SECTIUNII DE FUNCTIONARE-sursa A- la sf arsitul anului 2022 – este în suma 
de  805.380,68  lei 
 
EXECUŢIA VENITURILOR –SECȚIUNEA  de  DEZVOLTARE-sursa A - pe anul 2021 -737.093,18  
lei , care se defalcă astfel: 

 
    -  37.04.00,,Vărsaminte din SF ,,   -   269.600,00 lei 

   -39.00.00,,Venituri din valorificarea unor bunuri,, - 19.435,00 lei 
   -39.07.00,,Venituri din vanzarea unor bunuri,, - 19.435,00 lei 
   -42.02,,Subvenţii de la bugetul de stat,, - 95.218,87 lei,din care 

      -42.65.00,,finantarea programului national de dezv locala,, - 94.319,67lei 
      -42.69.00,, Subvenţii de la bugetul de stat catre bug loc nesare,, - 899,20 lei 

   -43.00,,Subvenţii de la alte administratii,, - 26.618,99,din care 
      -43.31.00,,sume alocate din bugetul AFIR,, - 26.618,99 lei 

   -48.00,,Sume primite de la UE,, - 326.220,32 din care 
   -48.01.00,,Fondul European de dezv regionala FEDR,, - 263.734,98 lei 
   -48.04.00,,Fondul European Agricol de dezv rurala FEADR,, - 62.485,34 lei 
 
 

EXECUŢIA CHELTUIELILOR–SECȚIUNEA de DEZVOLTARE-sursa A - pe anul 2022 – 537.645,89 
lei , care se defalcă astfel: 
 
CAP.51.02,,Autorităţi executive,, - total cheltuieli – 36.030,00 lei 

- titlul 71 ,, Active nefinanciare,, - 36.030,00 lei 
 

CAP.65.02,,Învăţământ,, - total cheltuieli – 313.493,98 lei 
- titlul 58.,,Finantare externa nerambursabila – 313.493,98 lei 

 
CAP.67.00,, Cultura, recreere si religie,, - total cheltuieli – 197.202,57 lei 

- titlul 58.,,Finantare externa nerambursabila ,,  -  197.202,57 lei  



CAP.70.02,, Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică,, - total cheltuieli – 53.497,96 lei 
- titlul 71 ,, Active nefinanciare,, - 53.497,96 lei 

 
CAP.74.02,, Protectia mediului,, - total cheltuieli – 57.758,36 lei 

- titlul 71 ,, Active nefinanciare,, - 57.758,36 lei 
 
CAP.84.03,,Drumuri si poduri ,, - total cheltuieli – (minus)120.371,16 lei 

- titlul 71 ,, Active nefinanciare,, - 408.343,36 lei 
- titlul 85,,plati efectuate in anii precedenti,, - (minus) 528.680,52 lei 

 
EXCEDENTUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE –sursa A-  la sf arsitul anului 2022 -  este  
199.447,47  lei    
                   
 Iar 
 
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL – sursa A – la sfâr șitul anului 2022 – este în sumă de 
5.756.184,40 lei 
 
TOTAL CHELTUIELII BUGET LOCAL – sursa A – la sfâr șitul anului 2022 – este în sumă de   
4.751.356,43 lei 
 
EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ROSIORI – sur sa A -  la sfarsitul anului 
2022 -   este in sumă de – 1.004.827,97 lei  
 
 
II.  CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI DIN VENITURI PROPRII  SI SUBVENTII –sursa 
E- PE ANUL 2022 
 
Sold Inițial 2022 – 163.090,2 
La partea de venituri – total venituri  SF+SD -  123 lei 
La partea de cheltuieli  - total cheltuieli SF+SD -  0 lei 
 EXCEDENT - sursa E – 163.213,20 lei 
 
 

         
CONTABIL 

ec.MIHALE IOANA ALINA 
 

                                                                                                                                                                              

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Kerecsenyi Emeric 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


