COMUNA ROŞIORI
Compartimentul financiar-contabil

I.

Anexa la H.C.L. nr. 20/19.02.2020

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL –sursa A PE ANUL 2019

EXECUŢIA VENITURILOR – SECȚIUNEA de FUNCȚIONARE-sursa A - pe anul 20193.585.871,70 lei , care se defalcă astfel:
-04.02,,Cote şi sume defalcate din imp. pe venit,, - 1.065.650,01 lei ,din care
- 04.02.01,,cote defalcate din imp.pe venit – 426.422,30 lei
- 04.02.04,,sume alocate din cote def.imp.pe venit – 439.273,71 lei
- 04.02.04,,sume repartizate din Fondul la dispoz Cons Judetean – 199.954,00 lei
- 11. Sume defalcate din TVA -1.458.932,40 lei, din care
-11.02.00,,Sume defalcate din TVA,, - 181.932,40 lei
- 11.06.00 ,,Sume defalcate din TVA,, - 1.277.00,00 lei
-37.03.00,,Vărsaminte din SF pt finantare SD,, - (minus)50.000 lei
-42.02,,Subvenţii de la bugetul de stat,, - 2.240,00,din care
-42.02.34,,subv.pt.acordarea ajut.de incalzire,, - 2.240,00lei
-VENITURI PROPRII – 1.109.049,29 lei

EXECUŢIA CHELTUIELILOR–SECȚIUNEA de FUNCȚIONARE- sursa A - pe anul 2019
– 3.369.135,95 lei , care se defalcă astfel:
CAP.51.02,,Autorităţi executive,, - total cheltuieli – 1.960.749,,71 lei
- titlul 10 ,,cheltuieli de personal,, - 1.288.258,00 lei
- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 672.491,71 lei

CAP.65.02,,Învăţământ,, - total cheltuieli –284.791,33 lei
- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 248.865,43 lei
- titlul 57 ,,asistenta sociala,, - 54.642,40lei
- titlul 85,,plati efectuate in anii precedenti,, - (minus) 18.716,50 lei
CAP.67.02,,Cultură,recreere şi religie,, - total cheltuieli – 262.699,05 lei
- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 257.899,05 lei
- titlul 59 ,, sustinerea cultelor,, - 4.800 lei

CAP.68.02,,Asigurări şi asistenţă socială,, - total cheltuieli – 532.818,00lei
- titlul 10 ,, cheltuieli de personal,, - 208.119,00 lei
- titlul 57 ,, ajutoare sociale,, - 324.699,00 lei

CAP.70.02,,Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică,, - total cheltuieli – 284.747,02 lei
- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 284.747,02 lei

CAP.84.02,,Transporturi,, - total cheltuieli – 43.330,84 lei
- titlul 20 ,, cheltuieli materiale,, - 43.330,84 lei
EXCEDENTUL SECTIUNII DE FUNCTIONARE-sursa A- la sfarsitul anului 2019 – este
în suma de 216.735,75 lei

EXECUŢIA VENITURILOR –SECȚIUNEA de DEZVOLTARE-sursa A - pe anul 2019 1.654.090,50 lei , care se defalcă astfel:
-

37.02.04,,Varsaminte din SF in SD,,- 50.000 lei
42.65.00 ,, Finantarea PNDL,, - 683.000,50 lei
43.31.00 ,,Sume alocate din bugetul AFIR,, - 153.538,80 lei
48.04.01 ,, Sume primite in contul platilor efect. In anul current,, - 28.184,20 lei
- 48.04.03 ,,Prefinantare,, - 739.367,00 lei

EXECUŢIA CHELTUIELILOR–SECȚIUNEA de DEZVOLTARE-sursa A - pe anul 2019 –
2.688.883,70 lei , care se defalcă astfel:
CAP.51.02,,Autorităţi executive,, - total cheltuieli – 302.370,00 lei
- titlul 58 ,, Finantare externa nerambursabila,, -265.370,00 lei
- titlul 72 ,, Participare la cap social al SC,, - 37.000,00 lei
CAP.67.00,, Cultura, recreere si religie,, - total cheltuieli –399.401,38 lei
- titlul 58.,,Finantare externa nerambursabila ,, - 85.161,15 lei
- titlul 71.,,Alte active fixe ,, - 314.240,23 lei
CAP.70.02,, Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică,, - total cheltuieli – - 1.004.953,98 lei
- titlul 71 ,, alte active fixe,, - 1.004.953,98 lei
CAP.84.03,,Drumuri si poduri ,, - total cheltuieli – 982.158,34 lei
- titlul 71 ,, constructii,, - 982.158,34 lei

DEFICITUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE –sursa A- la sfarsitul anului 2019 - este
1.034.793,20 lei

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL – sursa A – la sfârșitul anului 2019 – este în sumă
de 5.239.962,20 lei
TOTAL CHELTUIELII BUGET LOCAL – sursa A – la sfârșitul anului 2019 – este în
sumă de 6.058.019,65 lei
EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ROSIORI – sursa A - la
sfarsitul anului 2019 - este in sumă de – 216.735,75 lei
DEFICITUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ROSIORI – sursa A - la sfarsitul
anului 2019 - este in sumă de – 1.034.793,20 lei

II. CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
–sursa E- PE ANUL 2019
Sold Inițial 2019 – 116.235,30 lei
La partea de venituri – total venituri SF+SD - 26.327,00 lei
La partea de cheltuieli - total cheltuieli SF+SD - 0 lei
EXCEDENT - sursa E – 142.562,30 lei
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