Primaria Salcia

Raport de analiza pe baza de bilant la
30.09.2011
La executia bugetului local o sarcina prioritara o constituie urmarirea si
incasarea la timp a veniturilor prevazute in buget si identificarea de noi
posibilitati de crestere a veniturilor precum si micsorarea cheltuielilor ,
incadrarea acestora in limita creditelor bugetare deschise.
La 30.09.2011 , executia bugetului local al comunei Salcia , se prezinta
astfel:
Venituri totale
Plan ……1.130.520 lei din care:
- 349.520 lei venituri proprii
- 34.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit
- 228.000 lei sume alocate din impozitul pe venit ptr.
echilibrarea bug. local
- 480.000 lei sume defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate
- 265.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale
- 36.000 lei subventii de la bug de stat ptr. incalzirea locuintei

Realizat...936.078 lei din care:
- 342.989 lei venituri proprii
- 24.530 lei cote defalcate din imp pe venit
- 169.889 lei sume alocate din imp pe venit ptr. echilibrarea
bug. local
- 361.000 lei sume defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate
- 198.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale
- 34.089 lei subventii de la bug de stat ptr. incalzirea locuintei,

Cheltuieli totale
Conform prevederilor bugetare ale anului 2011, din totalul de 1.210.610
lei cat a fost prevazut s-au efectuat cheltuieli in suma de 827.927 lei , pe
capitole situatia prezentandu-se astfel:
prevederi
initiale
- cap. 51.02.00 Autoritati publice:
- cap. 54.02.00 Fond de rezerva

393.040 lei

plati efectuate

320.680 lei

225.999 lei

0 lei

0 lei

30.390 lei

22.120 lei

21.828 lei

- cap. 65.02.00 Invatamant

422.000 lei

314.500 lei

314.443 lei

- cap. 67.02.00 Cultura

119.970 lei

67.810 lei

65.016 lei

- cap. 68.02.00 Asistenta sociala

153.900 lei

130.900 lei

119.555 lei

- cap. 70.02.00 Servicii si dezv. Publica

16.000 lei

12.000 lei

11.606 lei

- cap. 84.02.00 Transporturi

69.700 lei

69.700 lei

69.480 lei

- cap. 61.02.00 Politie comunitara

5.610 lei

prevederi
pe 9 luni

Certificam pe propria raspundere ca datele din darea de seama contabila
sunt reale si corespund cu cele din evidenta contabila.
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