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CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL

I. CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL –sursa A - PE ANUL 2021

EXECUŢIA VENITURILOR – SECȚIUNEA de FUNCȚIONARE-sursa A - pe anul 2021- 5.116.295,97
lei , care se defalcă astfel:

-04.02,,Cote şi sume defalcate din imp. pe venit,, - 1.470.415,00 lei ,din care
- 04.02.01,,cote defalcate din imp.pe venit – 618.044,41 lei
- 04.02.04,,sume alocate din cote def.imp.pe venit – 752.370,59 lei
- 04.02.05,,sume repartizate din Fondul la dispoz Cons Judetean – 100.00,00 lei
- 11. Sume defalcate din TVA -3.367.877,85 lei, din care
-11.02.00,,Sume defalcate din TVA,, - 749.397,85 lei
- 11.06.00 ,,Sume defalcate din TVA,, - 2.618.480,00 lei
- 37.03.00,,Vărsaminte din SF pt finantare SD,, - (minus)1.242.000,00 lei
- 42.02,,Subvenţii de la bugetul de stat,, - 24.700,00 lei din care
-42.02.34,,subv.pt.acordarea ajut.de incalzire,, - 24.700,00lei

-VENITURI PROPRII – 1.495.303,12lei

EXECUŢIA CHELTUIELILOR–SECȚIUNEA
3.185.299,95 care se defalcă astfel:

de FUNCȚIONARE- sursa A

CAP.51.02,,Autorităţi executive,, - total cheltuieli – 1.617.285,95 lei
- titlul 10 ,,cheltuieli de personal,, - 939.537,00 lei
- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 702.349,95lei
- titlul 85,,plati efectuate in anii precedenti,, - (minus) 24.601,00 lei

- pe anul 2021–

CAP.65.02,,Învăţământ,, - total cheltuieli – 330.460,84 lei
- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 266.511,99 lei
- titlul 57 ,,asistenta sociala,, - 38.951,50 lei
- titlul 57 ,,burse,, - 24.997,35 lei

CAP.67.02,,Cultură,recreere şi religie,, - total cheltuieli – 93.475,28 lei
- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 52.375,28 lei
- titlul 59 ,, sustinerea cultelor,, - 41.100,00 lei

CAP.68.02,,Asigurări şi asistenţă socială,, - total cheltuieli – 596.310,00lei
- titlul 10 ,, cheltuieli de personal,, - 329.629,00 lei
- titlul 57 ,, ajutoare sociale,, - 266.681,00 lei

CAP.70.02,,Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică,, - total cheltuieli – 177.263,52 lei
- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 177.263,52 lei

CAP.74.02,, Protectia mediului ,, - total cheltuieli – 189.300,25 lei
- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 189.300,25 lei

CAP.84.02,,Transporturi,, - total cheltuieli – 181.204,11 lei
- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 181.204,11lei

EXCEDENTUL SECTIUNII DE FUNCTIONARE-sursa A- la sfarsitul anului 2021 – este în suma de
1.930.996,02 lei

EXECUŢIA VENITURILOR –SECȚIUNEA de DEZVOLTARE-sursa A - pe anul 2021 -4.485.864,78 lei
, care se defalcă astfel:
- 37.04.00,,Vărsaminte din SF ,, - 1.242.000,00 lei
-39.00.00,,Venituri din valorificarea unor bunuri,, - 37.033,00 lei
-39.07.00,,Venituri din vanzarea unor bunuri,, - 37.033,00 lei
-42.02,,Subvenţii de la bugetul de stat,, - 2.291.630,91 lei,din care
-42.65.00,,finantarea programului national de dezv locala,, - 2.291.630,91lei
-43.00,,Subvenţii de la alte administratii,, - 381.526,99,din care
-43.31.00,,sume alocate din bugetul AFIR,, - 231.526,99 lei
-43.39.02,,subventii acord in baza contr de parteneriat,, - 150.000,00 lei
-48.00,,Sume primite de la UE,, - 533.673,88,din care
-48.04.01,,sume primite in contul platilor efectuate in an curent,, - 533.673,88

EXECUŢIA CHELTUIELILOR–SECȚIUNEA de DEZVOLTARE-sursa A - pe anul 2021 – 3.702.849,33
lei , care se defalcă astfel:

CAP.51.02,,Autorităţi executive,, - total cheltuieli – 671.392,95 lei
- titlul 55 ,, Transferuri,, - 550.000 lei
- titlul 71 ,, Active nefinanciare,, - 121.392,95 lei
CAP.67.00,, Cultura, recreere si religie,, - total cheltuieli – 394.860,73 lei
- titlul 58.,,Finantare externa nerambursabila ,, - 379.823,82 lei
- titlul 71.,,Alte active fixe ,, - 15.036,91 lei
CAP.70.02,, Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică,, - total cheltuieli – 206.134,18 lei
- titlul 71 ,, Active nefinanciare,, - 206.134,18 lei
CAP.74.02,, Protectia mediului,, - total cheltuieli – 161.813,69 lei
- titlul 71 ,, Active nefinanciare,, - 161.813,69 lei
CAP.84.03,,Drumuri si poduri ,, - total cheltuieli – 2.268.647,78 lei
- titlul 71 ,, Active nefinanciare,, - 2.268.647,78 lei

EXCEDENTUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE –sursa A- la sfarsitul anului 2021 - este 783.015,45
lei

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL – sursa A – la sfârșitul anului 2021 – este în sumă de
9.602.160,75 lei
TOTAL CHELTUIELII BUGET LOCAL – sursa A – la sfârșitul anului 2021 – este în sumă de
6.888.149,28 lei
EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ROSIORI – sursa A - la sfarsitul anului 2021 este in sumă de – 2.714.011,47lei
DEFICITUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ROSIORI – sursa A - la sfarsitul anului 2021 este in sumă de – 2.714..011,47 lei

II.CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII –sursa EPE ANUL 2021
Sold Inițial 2021 – 162.222
La partea de venituri – total venituri SF+SD - 868 lei
La partea de cheltuieli - total cheltuieli SF+SD - 0 lei
EXCEDENT - sursa E – 163.090,2 lei
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