
ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOPÂRLIȚA
str. Principală nr. 121, sat Șopârlița, comuna Șopârlița, județul Olt, cod poștal 237328, tel./fax: 0249455382,

website: www.primaria-soparlita.ro, e-mail: primaria@primaria-soparlita.ro

HOTĂRÂRE

Referitor la: aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șopârlița, județul Olt, 
pentru trimestrul IV 2019

Având în vedere:
- prevederile art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 
-expunereade motive nr. 83 din 15.01.2020;
- raportul nr. 84 din 15.01.2020 al compartimentului de resort;
- raportul nr. 3 din 30.01.2020 al comisiei juridică și de disciplină, muncă și protecție socială, 

protecția mediului și turism;
- raportul nr. 3 din 30.01.2020 al comisiei pentru agricultură, activități economico-financiare, 

amenajarea teritoriului și urbanism;
- raportul nr. 3 din 30.01.2020 al comisiei pentru activități sociale, culturale, culte, învățământ, 

sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport,
în temeiul prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ în administrația 

publică,

CONSILIUL LOCAL 

al comunei Șopârlița, județul Olt, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șopârlița, județul Olt, pentru 
trimestrul IV 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică primarului, compartimentului contabilitate, impozite și taxe 
locale din cadrul Primăriei comunei Șopârlița, pentru ducere la îndeplinire și Instituției Prefectului - județul 
Olt.

Nr. 3.

Contrasemnează/Avizează 
pentru legalitate, 

SECRETAR GENERAL

NR. CONSILIERI ÎN 
FUNCȚIE

NR. CONSILIERI 
PREZENȚI

NR. VOTURI 
PENTRU

NR. VOTURI 
ÎMPOTRIVĂ

NR.
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Anexai
RAPORT

PRIVIND CONTUL DE EXECUȚIE
LA DATA DE 31.12.2019

VENITURI
Lei RON

Nr 
crt

Denumire indicator Cod Lista 
ramasita

2018

Lista 
debite
2019

----- A--------------
încasări 
realizate

procent

Total venituri proprii 456.062,75
1. Impozitul pe venit 03.02 533,50

03.02.18 ♦ * 533,50 ♦

2. Cote si sume defalcate din imp. pe venit
(se scad)
-cote defalcate din imp. pe venit-ven propr 
-sume alocate C.J. pentru echilibr.
- sume rep din fondul la disp CJ

04.02

04.02.01
04.02.04
04.02.05

* *

838.922,55

214.614,59
216.026,15
408.281,81

*

3. Impozite și taxe de la populație: 07.02 160.849 130.972 154.508

Impozit pe clădiri pers, fizice
Impozit pe clădiri pers, juridice
Impozit teren intravilan pers fizice
Impozit teren intravilan pers juridice
Impozit teren extravilan
Taxe judiciare de timbru

07.02.01.01
07.02.01.02
07.02.02.01
07.02.02.02
07.02.02.03
07.03.00.00

19.598
24.563
12.922 

0 
103.766

*

33.192
9.417

22.583
175

65.605
*

34.325
12.069
22.006

0
82.598
3.510

65,02%
35,51%
61,98% 

0
48,76%

4. Sume defalcate din T.V.A
-sume defalcate din TVA ptr chelt descentraliz 
-sume defalcate pentru echilibrare

11.02
11.02.02 .
11.02.6

♦ *
1.568.728

49.728
1.519.000 *

5. Taxe pe mijloace de transport 16.02 26.958 27.708 28.594

-Impozit mijloace de transport TMT.pf 
- Impozit mijloace de transport TMT.pj 
-Txe si tarife pt elib de licențe 
-Alte taxe pe utiliz bunurilor

16.02.02.01
16.02.02.02

16.02.03
16.50.00

26.545 
413

0
*

25.355
446

1.907
*

25.578
800

2.205
11

48,46% 
100% 
100%

6. Diverse venituri
-alte impozite si taxe locale

18.02
18.02.50 ♦ *

437
437

7. Venituri din concesiuni si chirii 30.02 20.319 1.829 231

Chirii concesiuni 30.05.30 20.319 1.829 231(+1.702 
compensare)

8,72%

8. Venituri din prestări de servicii 33.02 6.664 12.746 13.051

Taxa paza 33.02.08 6.664 12.746 13.051 67,23%

9. Venituri din amenzi 35.02 124.074 36.977 42.682,10

35.02.01
35.50.00

124.074 36.977 21.983
20.699,10

13,64%

10. Subvenții de la bug de stat
-subvenții pentru cald populație 
-Finanatarea programului de dezv locala MDTR

42.02
42.02.34
42.02.65

*

A

A

A

A

A

1.060
1.060

0
A

11. Incasari din rambursarea împrumuturilor 
acordate
-FR ptr SD

40.00

40.14.00

A

A

A

A
321.572,82

321.572,82

A

12. Subvenții de la alte administrații 
-Subvenții de la consiliul județean OLT 
- sume alocate din bg AFIR 
-sume aloc din bug ANCPI

43.00
43.02.08
43.31.00
43.02.34

A A
301.658,24

200.000
448,74

101.209,50

A

Total 335.834 202.853 2.954.158,33



B) CHELTUIELI
NR
CRT

DENUMIRE INDICATOR 2OD PREVEDERI 
BUGETARE

PLĂTI EFECTUATE

1. Autoritati publice 51.02 1.174.594,43

-cheltuieli de personal (primărie 51.02.10 883.692
-l-consilieri)
-cheltuieli materiale si servicii
(încălzit,iluminat,telefon,furnituri de 
birou,mat.pt.curățenie,mat.si 
prest.serv.,ob.inventar,reparații,calificarea 
salariatilor si alte chelt.

51.02.20
290.902,43

2.
Paza si ordine 61.02 93.333

-cheltuieli de personal 61.02.10 92.357
-cheltuieli materiale si servicii 61.02.20 976

3. Invatamant 65.02 63.547,98

-cheltuieli materiale si servicii 65.02.20 57.117,98
(incalzit,iluminat,telefon,furnituri de 
birou, mat.pt.curatenie.mat.si 
prest.serv.,ob.inventar,reparații,calificarea 
salariatilor si alte chelt.) 5.980
-burse 65.02.59

450
-tichete de grădiniță 65.02.57

4. Cultura 67.02 122.142

-cheltuieli de personal biblioteca 67.02.10 45.545
-cheltuieli materiale si servicii 67.02.20 0
Subvenție Cămin cultural 67.02.51 76.597

Consolidare si restaurarea monumentelor 
istorice

67.02.58 0

5. Asistenta sociala 68.02 1.685.220,52
842.434

total 666.970
asistenți personali 68.02.10 175.464
-indemnizații 68.02.57

ajutor social si incalzireaj social si 
populație

68.15.57
842.786,52

-Centru de ingrijire copii-Cresa 68.02.58
6. Servicii de dezv. publica 70.02 160.997.21

65.997.21
-iluminat public 70.02.20
-Alte servicii privind întreținerea 70.02.50 95.000
comunei
Modernizarea rețelei de Iluminat public 70.02.58

7. Protecția mediului 74.02 27.932,93
- Alte servicii privind intretinerea 
comunei Salubritate

74.02.20 27.932,93

-Canalizare 74.02.71



8. Acțiuni generale economice
Celtuieli materiale deszăpezire

80.02
80.02.20

5.761
5.761

9. Drumuri si poduri
- Imbunatatirea rețelei de drumuri

Modernizare străzi

84.02

84.02.58

84.02.71

425.003,27

304.018,74

120.984,53

Total cheltuieli 3.758.532,37

TOTAL VENITURI
TOTAL CHELTUIELI-

2.954.158,33
3.758.532,37

deficit 804.374,04

B) CHELTUIELI Cămin Cultural
NR 
CRT

DENUMIRE INDICATOR 2OD PREVEDERI BUGETARE PLĂTI
EFECTUATE

3. Cultura 67.03 76.597

Sursa G Cămin Cultural salarii
Cămin Cultural cheltuieli 

materiale si servicii

67.03.10
67.03.20

47.597
29.000

TOTAL 76.597

JL3-»

B) CHELTUIELI Școala Gimnaziala Soparlita
NR 
CRT

DENUMIRE INDICATOR 2OD PREVEDERI bugetare PLĂTI
EFECTUATE

2. Invatamant 65.02 781.012

-cheltuieli de personal 65.02.10 781.012

TOTAL 781.012

Conducătorul compartimentului

financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA



ROMANIA
CONSILIUL LOCAL SOPARLITA
JUDEȚUL OLT
Nr. 7/7'£742020

RAPORT
PRIVIND CONTUL DE EXECUȚIE pe trimestrul IV 2019 LA DATA DE 31.12.2019

Subsemnata Ghiordunescu Janina Daniela, contabil in cadrul Primăriei Soparlita am efectuat raportul 
datelor evidențiate in Bilanțul Contabil si contul de execuție Bugetara la 31.12.2019,in vederea realizării unei mai 
bune gospodăririi a veniturilor si cheltuielilor.S-au stabilit următoarele obiective si obiecte:
1. Modul de întocmire a Bilanțului Contabil .concordanta datelor cu cele din Execuția Bugetara.
2. contul de execuție bugetara :

-concordanta datelor cu cele din evidenta proprie;
-auditarea veniturilor realizate;
-analiza cheltuielilor efectuate;

In acest sens au fost analizate următoarele documente:
-registru pentru evidențierea veniturilor;
-registru pentru evidențierea cheltuielilor;
-balanța de verificare;
-contul de execuție bugetara;
-bilanțul contabil;
-alte documente necesare pentru întocmirea raportului;

In perioada ianuarie-dec ,in baza actelor si documentelor avute la dispoziție, s-au constat următoarele
l.S-au respectat prevederile legale privind întocmirea Bilanțului contabil la data de 31.12.2019 datele din 

evidenta contabila corespund cu cele din evidenta Trezoreriei.
2.A fost realizat contul de execuție bugetara ,s-au urmărit respectarea clasificatiei bugetare atat pe 

venituri cat si pe cheltuieli .aceasta fiind exprimate si in anexa l,analizandu-se pe capitole astfel:

La partea de venituri - total venituri- 2.954.158,33 ( din care venituri proprii 
456.062,75 lei)

La capitolul 03.18.00 - Impozit pe veniturile din transferuri -533,50 lei
La capitolul 04.01.00 - cote defalcate din impozitul pe venit- 214.614,59 lei

- La capitolul 04.04.00 - sume alocate din cotele defalcate din TVA- 216.026,15 lei
- La capitolul 04.05.00 - sume repartizate din fondul la dispoziția CJ- 408.281,81 lei
- La capitolul 07.02.01-Impozit pe clădiri persoane fizice , s-a înregistrat in contabilitate suma de 

52.790 lei, formată din debit 2019 = 33.192 lei si lista ramasita 19.598 lei, incasandu-se suma de 
34.325 Iei rezultând un procent de 65,02%

- La capitolul 07.01.02- Impozite pe clădiri persoane juridice ,s a înregistrat in contabilitate 
suma de 33.980 lei, formată din debit 2019 = 9.417 lei si lista ramasita 24.563 , incasandu-se suma de 
12.069 lei rezultând un procent de 35,51 % . ( Lista de ramasita este compusa din:3.406 lei SC Calypso 
Service SRL)



-La capitolul 07.02.01 - Impozit pe terenuri persoane fizice, s a inregistrat in contabilitate 
suma de 38.505 lei, formata din debit 2019 =22.583 lei si lista ramasita 12.922 lei, incasandu-se suma 
de 22.006 Iei. rezultând un procent de 61,98 %

- La capitolul 07.02.03 - Impozit pe teren extravilan ” s a inregistrat in contabilitate suma de 
169.371 lei, formată din 103.766 lista ramasita 2018si 65.605 lei debit 2019 , incasandu-se suma de 
82.598 lei, rezultând un procent de 48,76 %. ( Restantele cele mai mari le au următorii: IF Stoica 
Mariana-24.511, Radu I Ioana-1.856 lei, Iacob A Constantin-2.747 lei, Langa Bogdan Gratian 2.587 lei, 
Teodorescu Mariana 3.332 lei, Stanescu Suzana 1.445 lei, )

- La capitolul 07.03.00 - taxe judiciare de timbru - 3.510 lei
La capitolul 11.02.00 - sume defalcate din TVAptrfin ch dese - 49.728 lei. 
La capitolul 11.06.00 — sume defalcate din TVA ptr echilibrare - 1.519.000 lei,

-La capitolul 16.02.01 ȚMT persoane fizice , s a inregistrat in contabilitate suma de 51.900 lei 
( debit 2019 25.355 lei, listă rămășiță 2018 - 26.545 lei), încasandu-se suma de 25.578 lei rezultând 
un procent de 48,46%

-La capitolul 16.02.02 TMT persoane juridice , s a inregistrat in contabilitate suma de 859 lei ( 
debit 2019-446 lei, listă rămășiță 2018 - 413 lei), încasandu-se suma de 800 lei rezultând un procent 
de 100%;

-La capitolul 16.03.00- Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe s a inregistrat in contabilitate de 
incasat in anul 2019 suma de 2.205 lei si s-a incasat suma de2.205 lei, rezultând un procent de 100%;

- La capitolul 16.50.00- Alte taxe pe utiliz bunurilor- 11 lei.
- La capitolul 18.02.50 - Alte impozite si taxe locale -437 lei
-La capitolul 30.02.05 -Venituri din concesiuni si închirieri, s a inregistrat in contabilitate 

suma de 22.148 lei, formata din chirii ( debit 2019 in suma de 1.829 lei, listă rămășiță -20.319 lei), 
încasandu-se suma de 231 lei si compensandu-se suma de 1.471 lei cu garanția de participare la licitație 
ptr II Stoica N.O Viorel, rezultând un procent de 8,72%.( Restanta provine de la: 9.958 lei Bazavan 
Alexandra si 11.022 lei SC Calypso Service SRL)

-La capitolul 33.02.08 - Venituri din prestări de servicii - taxă pază- s a inregistrat in 
contabilitate un debit de incasat in anul 2019 suma de 19.410 lei( 6.664 lei ramasita si 12.746 lei debit 
2019) incasandu-se suma de 13.051 lei rezultând un procent de 64,25%

-La capitolul 35.02.01 - Venituri din amenzi, s a inregistrat in contabilitate suma de 161.051 
(rămășiță in sumă de 124,074 lei, debit 2019 -36.977 lei). S-a încasat suma de 21.983 lei rezultând un 
preocent de 10,74 %:

La capitolul 40.14.00 - sume din excedentul anului precedent ptr acop goluri casa-0 lei.
La capitolul 43.08.00 - subvenții primite de la bugetul de stat -200.000 lei.
La capitolul 43.31.00 - sume alocate din bugetul AFIR -448,74 lei.
La capitolul 43.34.00 - sume alocate din bugetul ANCPI -101.209,50 lei. 
La capitolul 48.04.01 - sume primite de la FEADR -0 lei.

La capitolul cheltuieli sumele prevăzute si plățile efectuate sunt evidențiate in anexa 13 după cum 
urmeaza:

TOTAL CHELTUIEL1-3.758.532,37LEI

Cheltuieli autoritati executive(primarie)51.02- Total-1.174.594,43 lei format din:
-„Cheltuieli privind salariile primăriei” 51.02.10: in suma totala 883.692 lei
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-„Cheltuieli Materiale Primărie” 51.02.20: in suma totala de 290.902,431ei

Paza si ordine 61.02-93.333LEI
Cheltuieli paza si ordine(salariile)61.02.10 -92.357 lei ;
-„Cheltuieli Materiale paza si ordine” 61.02.20: in suma totala de 976 lei

Cheltuieli invatamant 65.02- Total-844.559,981ei format din:
-„Cheltuieli privind salariile inavatamant” 65.02.10: in suma totala de 781.012 lei;
-„Cheltuieli Materiale Invatamant” 65.02.20 TOTAL 57.117,98LEI;
-Cheltuieli de asistenta sociala (tichete de grădiniță) 65.57.00 in suma totala 450.0LEI 
-Cheltuieli Alte cheltuieli 65.59.00 in suma totala 5.980LEI

Cultura 67.02-cu suma de 122.1421ei-format din :
-Cheltuieli cu salariile biblioteca67.02.10 in suma de 45.5451ei
-Subvenții Cămin Cultural in suma de 76.597 lei(salarii cămin 47.5971ei si chelt materiale 

29.0001ei)
- Conservare monumentului istoric Ruine „La zapodie ” Biserica-Olei

Asistenta sociala 68.02- Total 1.685.220,52 lei
Chetuieli privind salariile asistentiilor sociali 68.02.10-in suma de 666.970 lei;
Ajutoare sociale 68.02.57-( indem. handicap+cald. populatie+cald. aj social) in suma 175.464

lei;
- Centru de îngrijire copii-Cresa -842.786,521ei

Locuințe,serv publice 70.02-Total-160.997,211ei
Iluminat public - Materiale si prestări de servicii 70.02.20 in suma de 65.997,21 lei 
Imbunatatirea rețelei de iluminat public (fonduri europene) in suma de 95.0001ei

Protecția mediului 74.02-Total-27.932,931ei
Materiale si prestări servicii 74.02.20 in suma de 27.932,931ei

Protecția mediului 80.02-Total-5.761,031ei
Materiale si prestări servicii(DESZAPEZIRE 80.02.20 in suma de 5.761,031ei

Drumuri si poduri 84.02-Total-425.003,271ei
îmbunătățire rețelei de drumuri 84.02.58 in suma de 304.018,741ei
Modernizare străzi 84.02.71 in suma de 120.984,53Iei

DEFICITUL la finele perioadei 31.12.2019 este in suma de 804.374,04 lei Ron.

Menționez faptul ca, toate cheltuielile au fost efectuate in limita creditelor bugetare aprobate. 
Soldurile conturilor din evidenta proprie, corespund cu cele din evidenta Trezoreriei Bals.

Contabil,
Ghiordunescu E
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