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Biroul economic, buget, contabilitate 

 

 

R  A  P O R T  

========== 

privind contul de execuţie a 

  bugetului general al municipiului  Târgu Secuiesc  pe trimestrul  IV – 2018 

 

 Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. 12 din  Legea  nr.273/2006  privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, vă prezint  contul de execuţie la  data de  
31.12.2018. 

Potrivit contabilitatii de angajamente, veniturile incasate reprezinta impozite, taxe, 
contributii si alte sume de incasat potrivit legii, precum si pretul bunurilor vandute si a serviciilor 
prestate. Veniturile au fost inregistrate in contabilitate pe baza declaratiei de impunere , documente 
care atesta crearea dreptului de creanta. 

Cheltielile bugetului local s-au efectuat in proportie de 85 %  fata de creditele bugetare 
definitive in anul 2018 

  
Prevederi 
bugetare 
initiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

 Plati  % 

Cheltuieli totale, din care: 34.705.850 43.580.400 37.114.208 
85% 

Autoritati publice si actiuni 
externe  

5.682.470 5.843.440 5.485.332 94% 

Alte servicii publice generale 744.760 874.760 372.089 43% 

Tranzactii privind datoria publica 
si imprumuturi 

201.000 226.000 220.357 98% 
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Ordine publica si siguranta 
nationala 

891.560 801.560 734.487 92% 

Invatamant 3.908.060 3.748.760 3.405.459 91% 

Sanatate 836.000 1.079.840 997.898 92% 

Cultura, recreere si religie  7.883.710 9.615.310 8.549.207 89% 

Asigurari si asistenta sociala 3.471.600 3.595.870 3.464.308 96% 

Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica 

2.770.510 7.624.510 6.280.029 82% 

Protectia mediului 1.585.800 2.819.800 2.033.919 72% 

Agricultura, silvicultura, 
piscicultura si vanatoare 

500.000 660.000 647.141 98% 

Transporturi 6.183.880 6.644.050 4.899.379 74% 

Alte actiuni economice 46.500 46.500 24.603 53% 

Din contul de executie al bugetului local rezulta un excedent de 1.496.477 lei, diferenta 
dintre veniturile incasate si plati efectuate, 

 Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate si excedentul anilor 
precedenti. Plăţile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. 
Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinaţia aprobată 
prin buget. 

 Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificaţiei economice, după natura şi 
efectul lor economic şi conform clasificaţiei funcţionale după destinaţia lor în baza activităţii şi 
obiectivele ce au definit necesităţile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind 
modul de utilizare a creditelor. 

 Creditele deschise şi plăţile nete de casă efectuate pe capitole şi subcapitole ale clasificaţiei 
bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.  În perioada 
analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea şi conducerea 
contabilităţii s-a făcut în baza Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Întocmit de:  

 Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, 
realitate, regularitate şi oportunitate a operaţiunilor înscrise în documentele justificative certificate. 

 

Contul de execuţie a instituţiilor cu venituri proprii: 

 

VENITURILE INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE 
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII Trim IV 2018 

  
Prevederi 
bugetare 
initiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

 Incasari  % 

Venituri totale 27.737.310 28.855.880 28.624.296 99% 
Venituri proprii 16.933.810 17.758.880 16.724.469 94% 
Subventii 10.802.000 10.822.000 11.532.861 107% 

Donatii si 
sponsorizari 

1.500 275.000 275.000 100% 

Alte sume primite 
din fonduri de la 
Uniunea 
Europeana 

0 0 91.966   

 

CHELTUIELILE  INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE 
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII  Trim IV 2018 

 

  
Credite 

bugetare 
initiale 

Credite bugetare 
definitive  

 Plati  % 

Cheltuieli totale, 
din care: 

28.361.790 29.480.360 28.106.550 95% 

Invatamant 1.582.210 1.654.210 1.345.369 81% 

Sanatate 26.779.580 27.826.150 26.761.181 96% 
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                             Conducătorul compartimentului                                                                                                
         financiar-contabil 

                               BOKOR ERZSÉBET 
 


