
 
 
 
ROMÂNIA              
JUDEŢUL ILFOV 
COMUNA DASCALU 

 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al 

comunei Dascalu pe trimestrul II 2011 

 

Conform prevederilor art. 49 alin. 12 si alin.13 din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, pe parcursul exerciţiului bugetar, in 
lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, 
pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta 
în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia 
bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor 
externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: 
    a) să nu înregistreze plăţi restante; 
    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat 
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate 
şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în 
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia 
de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 
deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a 
redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: 
    a) să nu înregistreze plăţi restante; 
    b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile 
efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero. 

Supunem Consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre privind executia 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Primariei Comunei Dascalu pentru trimestrul II al 
anului 2011. 
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COMUNA DASCALU             

             CONTABILITATE 
 

 

RAPORT 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al 

Comunei Dascalu pe trimestrul II 2011 

 

Potrivit prevederilor art. 49 alin. 12 si alin.13 din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, pe parcursul exerciţiului bugetar, in 
lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, 
pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta 
în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia 
bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor 
externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: 
    a) să nu înregistreze plăţi restante; 
    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat 
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate 
şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în 
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia 
de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 
deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a 
redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: 
    a) să nu înregistreze plăţi restante; 
    b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile 
efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero. 

Supunem Consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre privind executia 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Primariei Comunei Dascalu pentru trimestrul II al 
anului 2011. 
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ANEXA PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA TRIMESTRUL II 2011 
 
 
 
VENITURI  /  CHELTUIELI  PLAN AN  PROG. 

TRIM.–
II- 

REALIZAT 
TRIM. II 

Impozit pe venit                        03.02      30.000     10.000       8.920 
Imp.ven.transf.prop imob.patr.p.03.02.18      30.000     10.000       8.920 
Cote si sume def.impoz.pe venit  04.02  1.620.000   906.450   520.940,90 
Cote def.din impoz.pe venit         04.02.01    150.000   110.000     30.510,90 
S. al.cote def.imp.venit echib.BL  04.02.04  1.470.000    796.450    490.400 
Alte impoz.pe venit,prof.castig.    05.02      11.000              0       1.866,83 
Alte impoz.pe venit,prof.castig.    05.02.50      11.000              0       1.866,83 
IMPOZ.SI TAXE PROPRIETATE    07.02    323.000   206.656    140.087,98 
Impozite si taxe pe cladiri           07.02.01    120.000      60.000   52.228 
Impozit pe cladiri PF                  07.02.01.01     70.000      50.000       40.647 
Impozit pe cladiri PJ                  07.02.01.02     50.000      10.000   11.581 
Impozit pe terenuri                    07.02.02    201.000    146.656   86.200,50  
Impozit pe terenuri PF               07.02.02.01    100.000    100.000   39.493 
Impozit pe terenuri PJ               07.02.02.02      20.000     10.000   10.717  
Impozit terenuri extravilane        07.02.02.03      81.000     36.656   35.990,50  
Taxe jud.de timbru+alte taxe      07.02.03       2.000              0      1.659,48 
Sume defalcate din TVA              11.02 1.246.632    610.428   306.656  
Sume def.TVA.chelt.descentr.      11.02.02 1.031.416    525.322   275.354 
Sume defalc.TVA echilibr.BL.       11.02.06    215.216      85.106     31.302 
TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR       16.02      86.000      50.000     19.546 
Taxe asupra mijl.de transp.TMT  16.02.02      42.000      30.000     15.218 
Impozit TMT.PF.                       16.02.02.01      35.000      30.000     14.948 
Impozit TMT.PJ.                        16.02.02.02        7.000              0         270 
Taxe si alte tarife ptr.elib.lic.       16.02.03      44.000      20.000      4.328 
VENITURI DIN PROPRIETATE      30.02      66.000      25.304           

9.356,50 
Venituri din concesiuni/chirii         30.02.05      66.000      25.304      9.356,50 
Venituri din taxe adm.,elib.de per.34.02      20.000     10.000      3.308,60 
Taxe extrajudiciare de timbru       34.02.02      20.000     10.000 3.308,60 
Amenzi ,Penalitati si confiscari      35.02      18.000     10.000  4.139,50   
Venituri din amenzi si alte sanct.   35.02.01      18.000     10.000  4.139,50 
Transf. voluntare ,altele decat subv.37.02    780.000    780.000 150.000 
Alte transferuri voluntare               37.02.50   780.000    780.000 150.000  
Subventii de la Bugetul de Stat       42.02    72.000      72.000    57.220 
Ajutor ptr.incalz. locuintei lemne     42.02.34    72.000      72.000    57.220 
    
AUTORITATI PUBLICE EXECUTIVE  51.02 2.391.000 1.591.050 1.406.668,59 
Titlu I  Cheltuieli de personal          51.02.10             337.000    170.050 132.843 
TitluII Bunuri si Servicii                  51.02.20 1.043.000     610.000 523.825,59 
Titlu X Active nefinanciare              51.02.71 1.011.000     811.000 750.000 
INVATAMANT                                65.02    986.336     522.531 346.390,71 



Titlu I Cheltuieli de personal           65.02.10    676.336     344.931 284.122 
Titlu II Bunuri si Servicii                 65.02.20 310.000     177.600  62.268,71 
ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA        68.02 436.330     256.491 214.645,35 
Titlu I Cheltuieli de personal           68.02.10 285.080     145.391 137.776 
Titlu II   Bunuri si servicii               68.02.20    4.000        2.000    1.669,35 
Titlu VIII Asistenta Sociala             68.02.57 147.250     109.100   75.200 
LOCUINTE,SERV.SI DEZV.PUBLICA 70.02 317.366     202.000 185.061,81 
Titlu II Bunuri si Servicii                 70.02.20 317.366     202.000 185.061,81 
PROTECTIA MEDIULUI                  74.02   15.000        8.000     1.924,48 
Titlu II Bunuri si Servicii                 74.02.20   15.000        8.000     1.924,48 
TRANSPORTURI                            84.02 116.600     110.400    82.045 
Titlu I Cheltuieli de personal           84.02.10   16.600       10.400     5.165 
Titlu II Bunuri si Servicii                 84.02.20 100.000     100.000    76.880 
APARARE,ORDINE PUBLICA           61.02   10.000               0                         0 
Titlu II Bunuri si Servicii                 61.02.20   10.000               0          0 
 
 
 
                                                            
                                                  C O N T A B I L    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
COMUNA DASCĂLU 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  executiei bugetare pe trimestrul II anul 2011  

 
 

                   Consiliul Local al comunei Dascălu , judeţul Ilfov ; 
                   Întrunit în şedinţa ordinara  din data de …………. ; 
                   Având în vedere Expunerea de motive întocmită de Primarul comunei 
Dascălu, raportul de specialitate al contabilului Primăriei, avizul favorabil al comisiei de 
studii economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei Dascălu – privatizare, privind  proiectul de hotărâre pentru aprobarea  executiei 
bugetului local al comunei Dascălu,  pe anul 2011 ,trimestrul II ; 
                    În conformitate cu  prevederile Legii 286 / 2010 privind bugetul de stat pe 
anul 2011, si potrivit prevederilor art.49 alin.12 si alin.13 din Legea nr.273/2006,privind 
finantele publice locale , modificata si completata , pe parcursul exercitiului bugetar ,in 
lunile aprilie ,iulie si octombrie , pentru trimestrul expirat ,si cel tarziu in decembrie , 
pentru trimestrul al patrulea ,ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta 
executia bugetelor pe cele doua sectiuni ;  
         În temeiul art.36, alin.4, litera a raportat la art.45, alin.1 şi 2 lit. a) si art.68 
alin.(1) din Legea 215 / 2001, republicată privind Administraţia Publică Locală ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

                   Art.1 Se aprobă   executia bugetului  local,   al comunei Dascălu , pentru 
anul 2011 ,trimestrul II  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
                   Art.2  Primarul comunei Dascălu va lua măsurile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri . 
                 Art.3 Prezenta Hotarare va fi transmisa tuturor partilor interesate . 
 
 

P R E Ş E D I N T E :       
                                                   …………………………. 

 
 
 
 

                DASCĂLU                                                                CONTRASEMNEAZĂ , 
HOTĂRÂREA NR. …. / ……………                                 Secretarul comunei Dascălu 

                                                                                        PREDA MARIA 
 
 
 
 
 



  ROMANIA  

JUDETUL  ILFOV 

CONSILIUL  LOCAL  DASCALU 

COMISIA  DE STUDII  ECONOMICO-SOCIALE 

BUGET ,FINANTE ,ADMINISTRAREA  DOMENIULUI   

PUBLIC  SI  PRIVAT , PRIVATIZARE  

 

                                                                          A V I Z  

 

 

               COMISIA  DE STUDII ECONOMICO- SOCIALE BUGET , FINANTE,ADMINISTRAREA    

               DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT , PRIVATIZARE  PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI  

               BUGETULUI   LOCAL ,  TRIMESTRULI I PE ANUL 2011 

                

 

 

         Conform  prevederilor Legii 215/2001 a Administratiei Publice Locale , Consiliile Locale 

functioneaza ca autoritati administrative autonome intocmind buget propriu in conditii de autonomie . 

Având in vedere prevederile art. 49 alin. 12 si alin.13 din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, pe parcursul exerciţiului bugetar, in lunile 
aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul 
al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre 
analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două 
secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona 
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel 
încât la sfârşitul anului: 
    a) să nu înregistreze plăţi restante; 
    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, 
pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în 
şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului 
împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la 
sfârşitul anului: 
    a) să nu înregistreze plăţi restante; 
    b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi 
plăţile restante să fie mai mare decât zero. 
        Avand in vedere cele mai sus mentionate avizam favorabil  aprobarea executiei   

bugetului local pe anul 2011 , trimestrul II in forma prezentata . 

 
C O M I S I A  

1. MIHALACHE GHEORGHE……………………………………… 

2. PANTAZIE ANTON……………………………………………….. 

3. CIRIPAN ION………………………………………………………… 

4. BAICU MARIAN……………………………………………………. 

5. TUDORACHE VALERICA ……………………………………….. 

 

 

 

 

                                                


