
ROMANIA 
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞOPÂRLIŢA 
str. Principală nr. 121, sat Şopârliţa, comuna Şopârliţa, judeţul Olt, cod poştal 237328, tel./fax: 0249455382, 

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

HOTARARE

Referitor la: aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Şopârliţa,
judeţul Olt, pe anul 2017

Având în vedere:
- prevederile art. 57, alin. 1 din Legea nr. 27312006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată;
- expunerea de motive nr. 87 din 29.12.2017;
- raportul nr. 220 din 25.01.2018 al compartimentului de resort;
- raportul nr. 1 din 29.01.2018 al comisiei juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie 

socială, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr. 1 din 29.01.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism;
- raportul nr. 1 din 29.01.2018 al comisiei pentru activităţi sociale, culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport,
în temeiul prevederilor art. 45, art. 115, alin. 1, lit. bdin Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL
al comunei Şopârliţa, judeţul Olt, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Şopârliţa, judeţul 
Olt, pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică primarului, compartimentului contabilitate, impozite 
şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa. pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt.

PREŞEDINTE DE Ş 
Radu Co

Şopârliţa, 31.01.2018 
Nr.1

Contrasemnează/Avizează 
pentru legalitate, 

SECRETAR 
lonescu Mihaela-Alina

NR. C O N SILIER IÎN FU N C TIE NR. CONSILIERI PREZENŢI NR. VOTURI PENTRU NR. VOTURI îm p o t r iv ă NR. ABŢINERI

9 9 6 3 -
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Judeţul Olt

cod 20
CONTUL DE EXE(

DENUMIREA INDICATORILOf.

TOTAL VENITURI
VENITURI PROPRII
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT. SI
Impozit pe venit
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
Impozite si taxe pe proprietate
Impozit si taxa pe clădiri

Cod
indicator

00.01
49.90
00.02
00.03
00.04
00.06
03.02
03.02.18
04.02
04.02.01
04.02.04
00.09
07.02
07.02.01

Prevederi 
bugetare initiale

5,614,000.00
733,000.00

2,237,000.00
2,210,000.00

540,000.00
540,000.00

0.00
0.00

540,000.00
136,000.00
404,000.00
145,000.00
145,000.00
65,000.00

rULUI l o c a l -VÉNI

Drepturr
total, din care:

3=4&5

din anV  
precedenţi

)dlh,anul curent
Incasari
realizate

6
6,445,331.76
1,602,790.04
2,181,617.61
2,145,319.61

532,434.11
532,434.11

1,138.00
1,138.00

531,296.11
134,976.11
396,320.00
113,909.50
113,909.50
21,048.00

Stingere pe alte 
cai decât 
incasari

Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 21,000.00 20,464.00
Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 44,000.00 584.00
Impozit si taxa pe teren 07.02.02 80,000.00 ’;i ti soiooo.po 89,908.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 27,000.00 I2Á0QQ-O0 28,704.00
Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 53,000.00 ;:i:.|5glpOQ.qo 61,204.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 0.00 ÍHÍÍ0.Q0 2,953.50
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 1,524,000.00 ;!j1;524;,99P.Q0 1,497,977.00
Sume defalcate din TVA 11.02 1,504,000.00 iXjlQ.QO 1,475,151.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 11.02.02 1,176,000.00 1,147,151.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 11.02.06 328,000.00 • ; 32^■)Pp0 328,000.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 16.02 20 ,000.00 ¡Íi2p, 0(W..00 22,826.00
Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 19,000.00 i)0o;.oo 22,169.00
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de 16.02.02.01 19,000.00 22,169.00
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de 16.02.02.02 0.00 ra.po 0.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si 16.02.03 1,000.00 PRO 657.00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 1,000.00 999.00
Alte impozite si taxe fiscale 18.02 1,000.00 I i i ! 999.00
Alte impozite si taxe 18.02.50 1,000.00 f i i ! 999.00
C. VENITURI NEFISCALE 00.12 27,000.00 2̂7poa;oo 36,298.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 3,000.00 .00 6,663.00
Venituri din proprietate 30.02 3,000.00 3ÍPOO.OP 6,663.00
Venituri din concesiuni si închirieri 30.02.05 3,000.00 3ÍÓOO.OO 6,663.00
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Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre
C2. VANZAftI DE BUNURI SI SERVICII
Venituri din prestări de servicii si alte activítatí
Venituri din prestări ■'ie servicii 
Venituri din taxe administrative, eliberări
Taxe extrajudiciare de timbru 
Amenzi, penalităţi si confiscări
Venituri din amenzi si alte sancţiuni aplicate potrivit
Venituri din amenzi si alte sancţiuni aplicate de
Alte amenzi, penalitati si confiscări
Varsaminte din secţiunea de funcţionare pentru 
Varsaminte din secţiunea de funcţionare 

OPERAŢIUNI FINANCIARE 
încasări din rambursarea împrumuturilor
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
IV. SUBVENŢII
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE 
Subvenţii de la bugetul de stat
A. De capital
Planuri si regulamente de urbanism
B. Curente ___
Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru 
Subvenţii de la alte administraţii 
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale si 
□Sume alocate din bugetul AFIR pentru susţinerea 
Sume primite de la UE/alti donatori in contul
□ Programe din Fondul European Agricol de
□ □Sume primite in contul plaţilor efectuate in anul

30.02.05 ''0
00.14
33.02
33.02.08 
34.02
34.02.02
35.02 
35.02.01
35.02.01.02
35.02.50
37.02.03
37.02.04 
00.16 
40.02 
40.02.14
00.17 
00.18
42.02 
00.19 
42.02.05 
00.20 
42.02.34
43.02 
43.02.08 
43.02.31
48.02 
48.02.04
48.02.04.01

6,663.00
29,635.00
11,784.00
11,784.00

134.00
134.00

17.717.00
14.085.00
14,085.00
3,632.00

0.00 
0.00

896.323.43
896.323.43
896.323.43

1.056.327.20
1.056.327.20 

18,811.00
14.850.00
14.850.00
3.961.00
3.961.00

1.037.516.20 
40,000.00

997,516.20
2.311.063.52
2.311.063.52
2.311.063.52

Conducătorul instituţiei

f ;

Conducătorul compartimentului

A
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Judeţul Olt

cod 21

CONTUL DE EXECUŢIE A

Denumirea indicatorilor

TOTAL CHELTUIELI
Partea l-a Servicii publice generale

Cod
indicator

49.02
50.02

Credite de 
angajamen

Credite bugel
Anuale 

aprobat la 
finele perioadei 

de raportare
7,374,000.00

832,000.00

OCAL - CHELTUIELI
Anexu IO

-lei-

\ Angajamente 
bugetare

7,373,000.00
831,000.00

Angajamente
legale

4,124,415.86
746,878.31

Plaţi
efectuate

4,112,536.82
735,679.31

Angajamente 
legale de plătit

72,416.00
11,199.00

Cheltuieli
efective

2,180,226.87
832,857.54

Autorităţi publice si acţiuni externe 51.02
Autorităţi executive si legislative 51.02.01

831,000.00 831,000.00 746,878.31 735,679.31 11,199.00 832,857.54
831,000.00 831,000.00 746,878.31 735,679.31 11,199.00 832,857.541

Autoritati executive 51.02.01.03 831,000.00 831,000.00 746,878.31 735,679.31 11,199.00 832,857.54^
Alte servicii publice generale 54.02 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fond de rezerva bugetara la dispoziţia 54.02.05 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Partea a ll-a Aparare, Ordine Publica 59.02 72,000.00 72,000.00 65,907.99 63,691.99 2,216.00 66,254.99
Ordine publica si siguranţa naţionala 61.02 72,000.00 72,000.00 65,907.99 63,691.99 2,216.00 66,254.99
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice 61.02.50 72,000.00 72,000.00 65,907.99 63,691.99 2,216.00 66,254.99
Partea a lll-a Cheltuieli Social - 63.02 2,578,000.00 2,578,000.00 2,578,000.00 1,315,320.29 1,256,319.29 59,001.00 1,223,522.2!
Invatamant 65.02 676,000.00 676,000.00 676,000.00 650,771.29 655,827.25 55,481.00 587,790.2'
Invatamant preşcolar si primar 65.02.03 232,000.00 232,000.00 232,000.00 232,000.00 207,255.00 24,745.00 207,255.0
Invatamant preşcolar 65.02.03.01 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 53,906.00 11,094.00 53,906.0
Invatamant primar 65.02.03.02 167,000.00 167,000.00 167,000.00 167,000.00 153,349.00 13,651.00 153,349.C
Invatamant secundar 65.02.04 431,000.00 431,000.00 431,000.00 416,821.29 386,085.29 30,736.00 378,585.:
Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 431,000.00 431,000.00 431,000.00 416,821.29 388,519.00 30,736.00 378,585.:
Alte cheltuieli in domeniul 65.02.50 13,000.00 13,000.00 13,000.00 1,950.00 1,950.00 0.00 1,950.(
Cultura, recreere si religie 67.02 176,000.00 176,000.00 176,000.00 109,000.00 106,214.00 2,786.00 101,604.^
Servicii culturale 67.02.03 176,000.00 176,000.00 176,000.00 109,000.00 106,214.00 2,786.00 101,604.
Biblioteci publice comunale, orăşeneşti. 67.02.03.02 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 28,214.00 2,786.00 31,404.
Camine culturale 67.02.03.07 95,000.00 95,000.00 95,000.00 70,200.00 70,200.00 0.00 70,200.
Consolidarea si restaurarea 67.02.03.12 50,000.00 50,000.00 50,000.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0
Asigurări si asistenta sociala 68.02 1,726,000.00 1,726,000.00 1,726,000.00 555,549.00 554,815.00 734.00 534,128
Asistenta sociala in caz de boli si 68.02.05 523,000.00 523,000.00 523,000.00 510,431.00 509,697.00 734.00 522,105
Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 523,000.00 523,000.00 523,000.00 510,431.00 509,697.00 734.00 522,105
Crese 68.02.11 1,183,000.00 1,183,000.00 1,183,000.00 33,095.00 33,095.00 0.00 C
Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 20,000.00 20,000.00 20 ,000.00 12,023.00 12,023.00 0.00 12,02:
Ajutor social 68.02.15.01 20,000.00 20,000.00 20 ,000.00 12,023.00 12,023.00 0.00 12,02:

Partea a iV-a Servicii si Dezvoltare 69.02 315,000.00 315,000.00 315,000.00 272,066.94 272,066.94 0.00 56,08:
Locuinţe, servicii si dezvoltare 70.02 156,000.00 156,000.00 156,000.00 114,553.91 114,553.91 0.00 39,27
Alimentare cu apa si amenajari 70.02.05 70,000.00 70,000.00 70,000.00 57,664.11 57,664.11 0.00
Alimentare cu apa 70.02.05.01 70,000.00 70,000.00 70,000.00 57,664.11 57,664.11 0.00
Iluminat public si electrificări rurale 70.02.06 42,000.00 42,000.00 42,000.00 32,379.04 32,379.04 0.00 32,37
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Alte serviciijn domeniile locuinţelor,
Protecţia mediului

70.02.50
74.02

44,000.00
159,000.00

44,000.1
159,000.00

24,510.76
157,513.03

24,510.76
157,513.03

0.00
0.00

0,Qg.
16,807.61

Sâlubritate si gestiunea deşeurilor 74.02.05 17,000.00 17,000.00 16,807.61 16,807.61 0.00 16,807.61
Salubritate 74.02.05.01 17,000.00 17,000.00 16,807.61 16,807.61 0.00 16,807.61
Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 142,000.00
Partea a V-a Acţiuni economice 79.02 3,577,000.00
Acţiuni generale economice, 80.02 6 ,000.00
Acţiuni generale economice si 80.02.01 6 ,000.00
Prevenire si combatere inundaţii si 80.02.01.06 6 ,000.00
Transporturi 84.02 3,571,000.00
Transport rutier 84.02.03 3,571,000.00
Drumuri si poduri 84.02.03.01 3,571,000.00

Conducă ^

á

142,000.00 140,705.42 140,705.42 0.00
3,577,000.00 1,724,242.33 1,724,242.33 0.00

6 ,000.00 1,508.06 1,508.06 0.00
6 ,000.00 1,508.06 1,508.06 0.00
6 ,000.00

[3,571,000.00
[3,571,000.00
[3,571,000.00

1,508.06 1,508.06 0.00
1,722,734.27 1,722,734.27 0.00
1,722,734.27 1,722,734.27 0.00
1,722,734.27 1,722,734.27 0.00

Conducătorul compartimentului

0.00
1,508.06
1,508.06
1,508.06
1,508.06

0.00
0.00
0.00
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞOPÂRLIŢA
str. Principală nr. 121, sat Şopârliţa, comuna Şopârliţa, judeţul Olt, cod poştal 237328, tel./fax: 0249455382, 

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

HOTARARE

Referitor la: aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieii al comunei Şopârliţa, 
judeţul Olt, pentru trimestrul I 2018

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

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată;
- expunerea de motive nr. 11 din 30.03.2018;
- raportul nr. 1047 din 19.04.2018 al compartimentului de resort;
- raportul nr. 15 din 25.04.2018 al comisiei juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie 

socială, protecţia mediului şi turism;
- raportul nr. 15 din 25.04.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico- 

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism;
- raportul nr. 15 din 25.04.2018 al comisiei pentru activităţi sociale, culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport,
în temeiul prevederilor art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL
al comunei Şopârliţa, judeţul Olt, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Şopârliţa, judeţul 
Olt, pentru trimestrul I 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică primarului, compartimentului contabilitate, impozite 
şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEpjjNIA, 
Radu j^bc ie ţ^ A A /

Şopârliţa, 27.04.2018 
Nr.21

Contrasemnează/Avizează 
pentru legalitate, 

SECRETAR 
lonescu Mihaela-Alina

NR. CONSILIERI ÎN FUNCŢIE NR. CONSILIERI PREZENŢI NR. VOŢURI PENTRU NR. VOTURI ÎMPOTRIVĂ NR. ABŢINERI
9 9 9 - -
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ROMANIA
JUDEŢUL Olt
COMUNA SOPARLITA

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL 
la data de 31-03-2018

VENITURI o iz

l (  i k L i

DENUMIREA INDICATORILOR Cod
indicator

Prevederi buaetare Drepturi constatate

Incasari

realizate

Stingere pe alte 

cai decât 

incasari

li
î l  ■ . '

Drepturi 

constatate 

de incasat

Anuale 
aprobat la 

finele perioadei 

de raportare

Trimestriale
cumulate Total, 

din care:

din anii 

precedenţi

din anul 

curent

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-5-7

■TOTAL VENITURI 00.01 1283000 463000 1238897 281617 957280 885400 703 352794

. ENITURI PROPRII 49.90 806000 268000 1115121 281617 833504 761624 703 352794

1. VENITURI CURENTE 00.02 1273000 462000 841808 281617 560191 488311 703 352794

A. VENITURI FISCALE 00.03 1240000 447000 685103 155803 529300 459394 703 225006

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL

00.04 637000 209000 244812 244812 244812

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 
FIZICE

00.06 637000 209000 244812 244812 244812

Impozit pe venit 03.02 1000 1000 156 156 156
Impozitul pe veniturile din transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 
personal

03.02.18 1000 1000 156 156 156

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 636000 208000 244656 244656 244656
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 98000 25000 42925 42925 42925
Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale

04.02.04 538000 183000 201731 201731 201731

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 112000 35000 261546 130295 131251 66319 703 194524

npozite si taxe pe proprietate 07.02 112000 35000 261546 130295 131251 66319 703 194524

Impozit si taxa pe clădiri 07.02.01 21000 7000 67281 25389 41892 16243 703 50335
Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 20000 6000 38091 8839 29252 16109 703 21279
Impozit si taxa pe clădiri de la persoane 
juridice

07.02.01.02 1000 1000 29190 16550 12640 134 29056

Impozit si taxa pe teren 07.02.02 90000 27000 190147 104906 85241 45958 144189

impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 29000 6000 34082 12154 21928 13405 20677

Impozit si taxa pe teren de la persoane 
juridice

07.02.02.02 119 88 31 119

Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 61000 21000 155946 92664 63282 32553 123393

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 1000 1000 4118 4118 4118
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d20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Prevederi bugetare Drepturi constatate

Incasari

realizate

Stingere pe alte 

cai decât 
incasari

Drepturi 

constatate 

de încasat

Cod

indicator

Anuale 
aprobat la 

finele perioadei 

de raportare

Trimestriale
cumulate Total, 

din care:
din anii 

precedenţi
din anul 
curent

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
Alte amenzi, penalitati si confiscări 35.02.50 744 744 372 372

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE 00.16 397089 397089 397089

încasări din rambursarea împrumuturilor 
acordate

40.02 397089 397089 397089

Sume din excedentul bugetului local utilizate 
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare

40.02.14 397089 397089 397089

IV. SUBVENŢII 00.17 10000 1000

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

00.18 10000 1000

Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 10000 1000

B. Curente 00.20 10000 1000
Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri

42.02.34 10000 1000

TOTAL VENITURI 00.01 1283000 453000 841808 281617 560191 488311 703 352794

VENITURI PROPRII 49.90 806000 268000 718032 281617 436415 364535 703 352794
1. VENITURI CURENTE 00.02 1273000 462000 841808 281617 560191 488311 703 352794

A. VENITURI FISCALE 00.03 1240000 447000 685103 155803 529300 459394 703 225006

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL

00.04 637000 209000 244812 244812 244812

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 

IZICE

00.06 637000 209000 244812 244812 244812

Impozit pe venit 03.02 1000 1000 156 156 156

Impozitul pe veniturile din transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 
personal

03.02.18 1000 1000 156 156 156

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 636000 208000 244655 244656 244656

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 98000 25000 42925 42925 42925

Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale

04.02.04 538000 183000 201731 201731 201731

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 112000 35000 261546 130295 131251 66319 703 194524

impozite si taxe pe proprietate 07.02 112000 35000 261546 130295 131251 66319 703 194524
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DENUMIREA INDICATORILOR

Prevederi buaetare Drepturi constatate
--T

încasaţi

realizate

Stingere pe alte 

cai decât 

incasa si

I

Droptiiri j 

constatate ij
de încasat ]

i

Cod
indicator

Anuaie 

aprobat ia 
finele perioadei 

de raportare

Trimestriale

cumulate Total, 

din care:

din anii 

precedenţi

din anul 
curent

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 S=3-6-7 1
A lte  ve n itu ri din conces iun i si inch irie ri de 
ca tre  ins titu tiiie  pub lice

30.02.05.30 7000 7000 43747 26200 17547 12477 31270

V A N Z A R I DE BU N U R I SI SE R VIC II 00.14 26000 8000 112956 99614 13344 16440 96518

rn itu r i d in  p re s ta n  de  s e rv ic i i  s i a lte  
: í iv ita t i

33.02 12000 3000 18884 6284 126G0 8068 10816

\/en itu ri d in  prestan  de se rv ic ii 33.02.08 12000 3000 18884 6284 12600 8068 10816!

m e n z i, p e n a lita t i s i c o n f is c ă r i 35.02 14000 5000 94074 93330 744 8372 S5702|

V e n itu ri din am enzi si alte sancţiun i ap lica te  
p o triv it d ispoz iţiilo r legale

35.02.01 14000 5000 93330 93330 8000 85^30

1
V e n itu r i din am enzi si a lte  sancţiun i aplicate  
de  ca tre  alte institu ţii de spec ia lita te

35.02.01.02 14000 5000 93330 93330 8000 85330Í

i
A lte  am enzi, penalita ti si confiscări 35.02.50 744 744 372 3721

V. S U B V E N Ţ II 00.17 10000 1000 i
SU B VEN ŢII DE LA  A LT E  N IVE LE  A LE  
A D M IN IS TR A Ţ IE I P U B LIC E

00.18 10000 1000 \
\

S u b v e n ţii de  ia b u g e tu l de  s ta t 42.02 10000 1000
8 . C u re n te 00.20 ■ 10000 1000

S ubven ţii pentru acordarea  a ju toru lu i pentru 
încă lz irea  locu inţe i cu lem ne, cărbun i, 
com bustib ili petrolieri

42.02.34 10000 1000

T O T A L  VEN ITUR I 00.01 397089 397089 397089

V E N ITU R I PRO PRII 49.90 397089 397089 3S7089

în c a s ă ri d in  ra m b u rs a re a  îm p ru m u tu r i lo r  
co rd a te

40.02 397089 397089 397089 f

Sum e din excedentu l bugetu lu i loca l utiliza te  
pentru  finanţarea che ltu ie lilo r secţiun ii de 
dezvo lta re

40.02.14 397089 39708G 397089
i

Í1____
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ROMANIA
JUDEŢUL Oit
COMUNA SOPARLITA

CONTUL DE EXECUTE A BUGETULUI LOCAL 
la data de 31-03-2018

CHELTUIELI

-iei-

Denumirea indicatorilor Cod

indicator

Credite de 

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plaţi

efectuate

Angajamente 

legale de plătit

Cheltuieli

efective

Anuale 

aprobat ia 

finele perioadei 

de raportare

Trimestriale

cumulate

TOTAL CHELTUIELI 49.02 3338000 4621000 3801000 4617499 1576420 780544 795876 397259
rtea l-a SERVICII PUBLICE 

GENERALE
50.02 657000 218000 656000 653000 202342 450658 213256

Autoritati publice si acţiuni externe 51.02 656000 217000 656000 653000 202342 450658 213256
Autorität! executive si legislative 51.02.01 656000 217000 656000 653000 202342 450658 213256

Autoritati executive 51.02.01.03 656000 217000 656000 653000 202342 450658 213256
Alte servicii publice generale 54.02 1000 1000

Fond de rezerva bugetara ia 
dispoziţia autoritatilor locale

54.02.05 1000 1000

Partea a ll-a Aparare, Ordine 
Publica si Siguranţa Naţionala

59.02 63000 21000 63000 62000 19165 42835 19723

Ordine publica si siguranţa 
naţionala

61,02 63000 21000 63000 62000 19165 42835 19723

Alte cheltuieli in domeniul ordinii 
publice si siguranţei nationale

61.02.50 63000 21000 63000 62000 19165 42835 19723

Partea a lll-a Cheltuieli Social - 
Culturale

63.02 1545000 2092000 1761000 2092000 456832 160477 296355 160308

Invatamant 65.02 41000 13000 41000 20328 3759 16569 3759
Invatamant secundar 65.02.04 36000 11000 36000 20028 3459 16569 3459

Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 36000 11000 36000 20028 3459 16569 3459
Alte cheltuieli in domeniul 
invatamantului

65.02.50 5000 2000 5000 300 300 300

Cultura, recreere si religie 67.02 45000 105000 66000 105000 60000 18586 41414 16693
Servicii culturale 67.02.03 45000 105000 66000 105000 60000 18586 41414 16693

Biblioteci publice comunale, 
orăşeneşti, municipale

67.02.03.02 23000 8000 23000 23000 7635 15365 5742

Camine culturale 67.02.03.07 37000 13000 37000 37000 10951 26049 10951
Consolidarea si restaurarea 
monumentelor istorice

67.02.03.12 45000 45000 45000 45000

Asigurări si asistenta sociala 68.02 1500000 1946000 1682000 1946000 376504 138132 238372 139856
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Cod

indicator

Credite de 

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plaţi

efectuate

Angajamente 

legale de plătit

1

Denumirea indicatorilor
Anuale 

aprobat la 
finele perioadei 

de raportare

Trimestriale

cumulate Cheltuieli

efective

Fond de rezerva bugetara ia 
dispoziţia autorităţilor locale

54.02.05 1000 1000

Partea a ll-a Aparare, Ordine 
Publica si Siguranţa Naţionala

59.02 63000 2 1 0 0 0 63000 62000 19165 42835 19723

Ordine publica si siguranţa 
naţionala

61.02 63000 2 1 00 0 63000 62000 19165 42835 19723

Alte cheltuieli in domeniul ordinii 
publice si siguranţei nationale

61.02.50 63000 2 1 0 0 0 63000 62000 19165 42835 19723

Partea a lll-a Cheltuieli Social - 
Culturale

63.02 547000 216000 547000 456832 160477 296355 160308

Invatamant 65.02 41000 13000 41000 20328 3759 16569 3759
Invatamant secundar 65.02.04 36000 11000 36000 20028 3459 16569 3459

Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 36000 11000 36000 20028 3459 16569 3459
Alte cheltuieli in domeniul 
invatamantului

65.02.50 5000 2 0 0 0 5000 300 300 300

Cultura, recreere si religie 67.02 60000 2 1 0 0 0 60000 60000 18586 41414 16693
Servicii culturale 67.02.03 60000 2 1 0 0 0 60000 60000 18586 41414 16693

Biblioteci publice comunale, 
orăşeneşti, municipale

67.02.03.02 23000 8000 23000 23000 7635 15365 5742

Camine culturale 67.02.03.07 37000 13000 37000 37000 10951 26049 10951
Asigurări si asistenta sociala 68 .02 446000 182000 446000 376504 138132 238372 139856

Asistenta sociala in caz de boli si 
invalidităţi

68.02.05 426000 180000 426000 376504 138132 238372 139856

Asistenta sociala in caz de 
invaliditate

68.02.05.02 426000 180000 426000 376504 138132 238372 139856

Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 2 0 0 0 0 2 0 0 0 20 00 0

Ajutor social 68.02.15.01 2 0 0 0 0 2 0 0 0 20000

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare 
publica, Locuinţe, Mediu si Ape

69.02 16000 8000 16000 10000 3972 6028 3972

Locuinţe, servicii si dezvoltare 
publica

70.02 10000 5000 10000 10000 3972 6028 3972

Iluminat public si electrificări rurale 70.02.06 10000 5000 10000 10000 3972 6028 3972
Protecţia mediului 74.02 6000 3000 6000

Salubritate si gestiunea deşeurilor 74.02.05 6000 3000 6000
Salubritate 74.02.05.01 6000 3000 6000

Rezerve, Excedent/Deficit 96.02 102355
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ROMANIA
JUDEŢUL Olt
COMUNA SOPARLITA

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI 
PROPRII SI SUBVENŢII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10

la data de 31-03-2018

Anexa 09

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR Cod

indicator

Prevederi buaetare Drepturi constatate

Incasari

realizate

Stingere pe alte 

cai decât 

incasari

Drepturi 

constatate 

de incasat

Anuale 

aprobat la 

finele perioadei 

de raportare

Trimestriale

cumulate Total, 

din care:

din anii 

precedenţi

din anul 

curent

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

TOTAL VENITURI 00.01 38000 14000 10951 10951 10951

VENITURI PROPRII 49.90 1000 1000

I. VENITURI CURENTE 00.02 1000 1000

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 1000 1000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 1000 1000

Venituri din prestări de servicii si alte 
activitati

33.10 1000 1000

Venituri din serbări si spectacole şcolare, 
manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19 1000 1000

IV. SUBVENŢII 00.17 37000 13000 10951 10951 10951

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

00.18 37000 13000 10951 10951 10951

Subvenţii de la alte adm inistraţii 43.10 37000 13000 10951 10951 10951

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 37000 13000 10951 10951 10951

TOTAL VENITURI - SECŢIUNE 
FUNCŢIONARE

00.01 38000 14000 10951 10951 10951

VENITURI PROPRII 49.90 1000 1000

1. VENITURI CURENTE 00.02 1000 1000

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 1000 1000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 1000 1000

Venituri din prestări de servicii si alte 
activitati

33.10 1000 1000

Venituri din serbări si spectacole şcolare, 
manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19 1000 1000

IV. SUBVENŢII 00.17 37000 13000 10951 10951 10951
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ROMANIA
JUDEŢUL Olt
COMUNA SOPARLITA

CONTUL DE EXECUŢIE A  BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI 
PROPRII SI SUBVENŢII {DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

la data de 31-03-2018
-lei-

Denumirea indicatorilor Cod

indicator

Credite de 

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plaţi

efectuate

Angajamente 

legale de plătit

Cheltuieli

efective

Anuale 

aprobat la 
finele perioadei 

de raportare

Trimestriale

cumulate

TOTAL CHELTUIELI 49.10 63000 39000 63000 28960 10817 18143 11077
Partea a lll-a Cheltuieli Social - 
Culturale

63.10 38000 14000 38000 28960 10817 18143 11077

Cultura, recreere si religie 67.10 38000 14000 38000 28960 10817 18143 11077
Servicii culturale 67.10.03 38000 14000 38000 28960 10817 18143 11077

Camine culturale 67.10.03.07 38000 14000 38000 28960 10817 18143 11077
Partea a V-a Acţiuni economice 79.10 25000 25000 25000
Agricultura, silvicultura, 
piscicultura si vanatoare

83.10 25000 25000 25000

Agricultura 83.10.03 25000 25000 25000
Alte cheltuieli in domeniul 
agriculturii

83.10.03.30 25000 25000 25000

Rezerve, Excedent/Deficit 96.10 -25000 -25000 134
Excedent 98.10 134

Excedentul secţiunii de funcţionare 98.10.96 134
Deficit 99.10 -25000 -25000

Deficitul secţiunii de funcţionare 99.10.96 -25000 -25000
CHELTUIELI SECŢIUNEA 
FUNCŢIONARE

49.10 SF 63000 39000 63000 28960 10817 18143 11077

Partea a lll-a Cheltuieli Social - 
Culturale

63.10 38000 14000 38000 28960 10817 18143 11077

Cultura, recreere si religie 67.10 38000 14000 38000 28960 10817 18143 11077
Servicii culturale 67.10.03 38000 14000 38000 28960 10817 18143 11077

Camine culturale 67.10.03.07 38000 14000 38000 28960 10817 18143 11077
Partea a V-a Acţiuni economice 79.10 25000 25000 25000
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FIŞA DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2017

Instituţia PRIMARIA COMUNEI SOPARLITA
INDICATORI cod RĂSPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative
La nivel local

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate 
în 2017

A l 79

2. Numărul proiectelor de acte normative care au 
fost anunţate în mod public_________________________

A2 79

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
a. pe site-ul propriu A2 1
b. prin afişare la sediul propriu A2 2 79
c. prin mass media A2 3
3. Numărul de cereri prim ite pentru furnizarea,de 
informaţii referitoare la proiectele de acte 
normative
Din care, solicitate de:
a. persoane fizice A3 1
b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal 
constituite

A3 2

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice 
care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor 
referitoare la proiectul de act normativ_____________

A4

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor 
afaceri şi alte asociaţii legal constituite__________

de A5

6 . Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia 
cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

7. Numărul tota l al recomandărilor prim ite A7
8. Numărul total al recomandărilor incluse în 
proiectele de cate normative________________________

A8

9. Numărul întâlnirilor organizate 
asociaţiilor legal constituite____________

la cererea A9

10. Numărul proiectelor de acte normative 
adoptate în 2017 fără a fi obligatorie dezbaterea 
publică a acestora ( au fost adoptate în procedură 
de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează 
de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

AlO 11



B. Procesul de luarea deciziilor (fn consiliile judeţene şi locale)
La nivel local

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de 
instituţiile publice)

B l 16

2.Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
a. afişare la sediul propriu B2_l 16
b. publicare pe site-ul propriu B2-2 -

c. mass-media B2_3 -

3. Numărul estimat al persoanelor care au 
participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv 
funcţionarii)

B3 3

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 
prezenţa mass-media

B4 —

5. Numărul total al observaţiilor şi 
recomandărilor exprimate în cadrul 
şedinţelor publice

B5

6. Numărul total al recomandărilor incluse în 
deciziile luate

B6 -

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu 
motivaţia restricţionării accesului :

B7 “

a. informaţii exceptate B7_l -

b. vot secret B7_2 -

c. alte motive

8. —Numărul total al proceselor 
(rnjnuta) şedinţelor publice________

verbi

9. Numărul 
publice

proceselor verbale (m inuta)

C. cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie
La nivel local

1. numărul acţiunilor în justiţie  pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa
decizională intentate administraţiei publice:
a. rezolvate favorabil reclamantului C l_ l -

b. rezolvate favorabil instituţiei Cl_2 -

c. în curs de soluţionare Cl_3 -

Primar
Ing. Neagu Cristin^|\

V* ; f - i / j

Secretar
Jr. lonescu Mihaela-Alina



RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544 / 2001 ÎN ANUL 2017

Instituţia PRIMĂRIA COMUNEI ŞOPÂRLIŢA

INDICATORI cod RĂSPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

1.Institu ţia  dumneavoastră a elaborat şi publicat 
informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit 
art. 5 din lege, în anul 2017

Al DA NU

2. Lista a fost făcută publică prin:
a. Afişare la sediul instituţiei

b. Monitorul Oficial al României
c. Mass-media

d. Publicaţiile proprii
e. Pagina de Internet proprie

3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de 
informare -  documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, 
litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragrafui 1 din 
Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de 
informare -  documentare în anul 2017

A2 1
A2 2

A3

A4

DA NU

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2017, departajat pe 
domenii de interes: -

a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii,
cheltuieli etc)
b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice
c. Acte normative, reglementări
d. Activitatea liderilor instituţiei
e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 
544

Bl 1
Bl 2
Bl 3
Bl 4
Bl 5



f. Altele (se precizează care)
- copii de pe acte de funcţionare, acte fond funciar,cod 
conduită pentru personalul din instituţie etc.

B l 6

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2017 departajat după 
modalitatea de soluţionare a acestora: -

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate 
favorabil

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către 
soluţionare altor instituţii
c. Numărul de solicitări 

înregistrate respinse, din 
motivul:

d. Numărul de solicitări 
înregistrate respinse,
departajat pe domenii de 
interes:

a)
exceptate

informaţii

b)
inexistente

informaţii

c) fără motiv
d) alte motivaţii (care
?)

a) utilizarea banilor 
publici (contracte, 
investiţii, cheltuieli 
etc)
b) modul de 
îndeplinire a 
atribuţiilor instituţiei 
publice
c) acte normative,
reglementări_____

B2 1

B2 2

B2 3

B2 4

B2 5
B2 6

B2 7

d) activitatea liderilor 
instituţiei
e) informaţii privind 
modul de aplicare a 
Legii nr. 544
f) altele 

precizează care)

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2017 departajat după tipul 
solicitantului informaţiilor: -

a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de 
persoane fizice

b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de 
persoane juridice

B3 1

B3 2

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2017 departajat după 
modalitatea de adresare a solicitării: -

a. pe suport de hârtie

b. pe suport electronic
B4 1
B4 2



c. verbal B4_3 -
C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
1. Numărul de reclamaţii 
administrative la adresa 
instituţiilor publice în anul 
2017 în baza Legii 
nr.544/2001

a. rezolvate favorabil 
reclamantului

Cl_l “

b. respinse C l_2 -
c. în curs de 
soluţionare

C l_3

2. Numărul de plângeri în 
instanţă la adresa instituţiilor 
publice în anul 2017 în baza 
Legii nr.544/2001

a. rezolvate favorabil 
reclamantului

C 2_l ”

b. rezolvate în favoarea 
instituţiei

C2_2 “

c. pe rol C2_3 -
D. Costuri

1. Costurile totale de funcţionare ale 
compartimentului (sau persoanelor) 
însărcinate cu informarea şi relaţiile publice 
(consumabile) în anul 2017

D l

2. Suma încasată în anul 2017 de instituţie 
pentru serviciile de copiere a informaţiilor 
de interes public furnizate

D2

Primar
Secretar

Jr. lonescu Mihaela-Alina



ROMANIA 
JUDEŢUL OLT
PRIMÂRIA COMUNEI SOPÂRLITA1 1
str. Principală nr. 121, sat Şopârliţa, comuna Şopârliţa, judeţul Olt, cod poştal 237328, 

tel./fax: 0249455382, website: www.primaria-soparlita.ro, e-mail: primaria@primaria-soparlita.ro

Raport periodic de activitate

Categorie de informaţii Detalii Corelare cu alte acte normative/documente

PROFIL ORGANIZATIONAL

Administraţia publică în unităţile 
administrativ-teritoriale se organizează şi 
funcţionează în temeiul principiilor 
autonomiei locale, a descentralizării 
serviciilor publice, a eligibilităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale, a legalităţii şi al 
consultării cetăţenilor în soluţionarea 
problemelor locale.
Autorităţile administraţiei publice locale au 
dreptul şi capacitatea de a soluţiona şi 
gestiona, în numele şi în interesul 
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, 
treburile publice, în condiţiile legii. 
Autonomia locală este numai administrativă

Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public 
Anexa - Norme metodologice de aplicare a 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public

http://www.primaria-soparlita.ro
mailto:primaria@primaria-soparlita.ro


şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în 
imitele prevăzute de lege.
Autonomia locală priveşte organizarea, 
funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, 
precum şi gestionarea resurselor care, 
potrivit legii, aparţin comunei.
Misiunea Primăriei comunei Şopârliţa este
aceea de a fi în slujba nevoilor comunităţii şi 
de a le rezolva într-o manieră legală, 
transparentă, echilibrată, competentă şi 
eficientă.
Misiunea Primăriei este de a stimula şi 
sprijini creşterea prosperităţii comunei 
Şopârliţa şi a bunăstării cetăţenilor acesteia, 
încrederea cetăţenilor ne obligă să ne 
perfecţionăm continuu; calitatea serviciilor 
oferite şi satisfacerea acestora reprezintă 
subiecte de importanţă majoră pentru 
administraţia comunei Şopârliţa.
Datele de contact ale autorităţii:
Denumire: Primăria Şopârliţa
Sediu: Corn. Şopârliţa, sat Şopârliţa,
str. Principală nr. 121
Telefon/fax: 0249/455382
E-mail: primaria@primaria-soparlita.ro

POLITICI PUBLICE
Informaţii privind rezultatele implementării Obiective: - Hotărârea Guvernului nr. 1.807/2006 pentru

mailto:primaria@primaria-soparlita.ro


Planului strategic instituţional (PSI).
Acest document are o perspectivă de 3-4 ani 
- termen mediu - si trebuie să descrie 
mandatul, viziunea, obiectivul general, 
obiectivele specifice împreună cu programele|4 
bugetare

1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii.
2. Aiimentarea cu apă a comunei.
3. îmbunătăţirea caiităţii şi diversificarea 
serviciiior publice.

Dezvoltarea unei agriculturi bazată pe 
tehnoiogii performante, cu respectarea 
normelor de protecţie a mediului.
5. Asigurarea unui nivei de trai decent pentru 
populaţia cu venituri foarte mici sau 
fără venituri.
Obiectivui generai al Primăriei ţinteşte 
dezvoitarea economică a comunei.

aprobarea Componentei de management din 
cadrui Metodologiei privind sistemui de 
planificare strategică pe termen mediu ai 
nstituţiilor administraţiei publice de la nivel 
central
- Hotărârea Guvernului nr. 158/2008 pentru 
aprobarea Componentei de programare 
bugetară din cadrul Metodologiei privind 
sistemui de planificare strategică pe termen 
mediu ai instituţiilor administraţiei pubiice de 
ia nivei central

Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 
pentru aprobarea Normelor metodologice de 
apiicare a Legii nr. 544/2001 
privind iiberul acces la informaţiile de interes 
public
Anexa - Norme metodologice de aplicare a 
Legii nr. 544/2001
privind iiberui acces la informaţiile de interes 
pubiic _______________

Priorităţi pentru perioada următoare

Creşterea niveiuiui de confort 
Reconstrucţia infrastructurii

I

Reabilitarea, întreţinerea si modernizarea
'  • >

reteleior de drumuri comunale, uliţe si străzi1 ' l i

Construcţia reteleior de canaiizare si statii det i  I I

epurare a apei menajere
Administrarea, întreţinerea domeniului pubiic

Priorităţiie strategice ale instituţiei 
Pianui de guvernare/Planui sectoriai de 

acţiune ai instituţiei



administrarea si întreţinerea terenurilor1 1
publice
administrarea şi întreţinerea clădirilor publice
reamenajarea terenurilor de joacă şi
construirea altora noi
Dezvoltare economică
Program de dezvoltare economică şi de
restructurare agrară
impulsionarea creşterii animalelor

TRANSPARENTA INSTITUŢIONALĂt 1

Bugetul instituţiei

Sinteza bugetului pe surse de finanţare:
- finanţare de la bugetul de stat
- finanţare rambursabilă1
- fondurile externe nerambursabile
postaderare primite în cadrul unor
proiecte/programe/instrumente/facilităţi
finanţate conform unor decizii/acorduri/1
înţelegeri
- venituri proprii etc.
http://www.primaria-soparlita.ro/index.php/documente-
publice/buget

Informaţii legate de procesul de achiziţii 
publice, achiziţiile sectoriale şi concesiunile 
de lucrări şi servicii

SEAP

Informaţii despre litigii în care este implicată 
instituţia (în general, nu doar cele legate de 
achiziţii publice)

- număr de litigii aflate pe rolul instanţelor de 
judecată pe tipuri şi obiectul lor, cu indicarea 
contextului litigiului

http://www.primaria-soparlita.ro/index.php/documente-


2 -  drepturi băneşti 
1 -  revendicare
- câte au fost pierdute - 0
- câte au fost câştigate - 0

Organigrama
http://www.primaria-
sopariita.ro/index.php/primaria/organigrama

Informaţii despre managementul resurselor 
umane

- informaţii despre fluctuaţia de personal: -
- numărul de concursuri organizate: 0
- fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere: -1 1
- numărul de funcţii de conducere exercitate1
temporar: 0
- venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri: 
1800 lei

RELAŢIA CU COMUNITATEA

Raport de activitate Legea nr, 544/2001, cu 
modificăriie şi compietările ulterioare

Raportui de activitate va fi întocmit şi publicat 
într-un document distinct, în conformitate cu 
prevederile anexei nr. 10 la normele 
metodologice.

Raport de activitate Legea nr. 52/2003, 
republicată)

Raportul de activitate va fi întocmit şi publicat 
într-un document distinct, în raportul anual 
de activitate al instituţiei făcându-se trimitere 
la acesta.

Conform art. 13 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată

Informaţii despre atragerea de resurse din 
comunitate

- lucrul cu voluntari: -
- parteneriate cu alte instituţii publice: ADI
O ltu l, GAL Plaiurile Oltetului' 1

http://www.primaria-


LEGISLAŢIE

Informaţii despre proiecte de acte normative
iniţiate de către instituţie 1 1

- nr. de initiative - 79t
- denumirea fiecărui proiect, tipul de act 
normativ si subiectui abordat, codul actului 
normativ -  se regăsesc în dosarele de 
şedinţă şi dosarele de HCL, registrul HCL



ROMANIA 
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI SOPÂRLITAI «
str. Principală nr. 121, sat Şopârliţa, comuna Şopârliţa, judeţul Olt, cod poştal 237328, 

tel./fax: 0249455382, website: www.primaria-soparlita.ro, e-mail: primaria@primaria-soparlita.ro

BULETIN INFORMATIV

a) actele normative care reglementează organizarea şi 
funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului 
comunei Şopârliţa.
httD://www.Drimaria-soDarlita.ro/index.DhD/Drimaria/requlament

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor 
autorităţii sau instituţiei publice

Structura organizatorică a Primăriei comunei Şopârliţa cuprinde următoarele 
compartimente, conform organigramei:

- contabilitate, impozite şi taxe locale;
- agricol, fond funciar;
- relaţii cu publicul, asistenţă socială;
- administrativ - întreţinere. 

httD://www.Drim aria-soDarlita.ro/index.DhD/Diim aiia/oraaniqram a

Atribuţiile compartimentelor aparatului de specialitate al primarului comunei 
Şopârliţa sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de 
specialitate al primarului comunei Şopârliţa.
httD://www.Drimaria-soDarlita.ro/index.DhD/Drimaria/reaulament

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea 
autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului 
responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

Neagu Cristinel -  primar -  tei. 0786054264
lacob Ion -  viceprimar -  tel. 0786054259
lonescu Mihaela-Alina -  secretar -  tel. 0786054257
Radu Mariana - funcţionar responsabil cu difuzarea informaţiilor publice -  tel.
0786054265

http://www.primaria-soparlita.ro
mailto:primaria@primaria-soparlita.ro
http://www.Drimaria-soDarlita.ro/index.DhD/Drimaria/requlament
http://www.Drimaria-soDarlita.ro/index.DhD/Diimaiia/oraaniqrama
http://www.Drimaria-soDarlita.ro/index.DhD/Drimaria/reaulament


httD://www.Drimaria-soDarlita.ro/index.DhD

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei 
publice

1. Datele de contact ale autorităţii:
Denumire: Primăria Şopârliţa
Sediu: Corn. Şopârliţa, sat Şopârliţa, str. Principală nr. 121 
Telefon/fax: 0249/455382 
E-mail: Drimaria(5)Drimaria-soDarlita.ro 
Site: www.Drimaria-soDarlita.ro
httD://www.Drimaria-soDarlita.ro/index.DhD/contact-us

2. Programul de funcţionare al instituţiei 
Luni-vineri 80M6°o

httD://www.Drimaria-soDarlita.ro/index.DhD/Drimaria/Droqram

e) audienţe

NEAGU CRISTINEL PRIMAR 
Luni orele 800-1000 
Miercuri orele 12oo-14°o

lACOB ION VICEPRIMAR 
Joi orele 10oo-12°o

lONESCU MIHAELA-ALINA SECRETAR 
Marţi orele IOPO-1200
httD://www.Drimaria-soDar!ita.ro/index.DhD/Drimaria/Droaram

f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

Bugetul iniţial şi rectificările acestuia sunt aprobate de către Consiliul Local, prin 
hotărâre.

httD://www.Drimaria-soDariita.ro/index.DhD/documente-Dublice/buQet

http://www.Drimaria-soDarlita.ro/index.DhD
http://www.Drimaria-soDarlita.ro
http://www.Drimaria-soDarlita.ro/index.DhD/contact-us
http://www.Drimaria-soDarlita.ro/index.DhD/Drimaria/Droqram
http://www.Drimaria-soDariita.ro/index.DhD/documente-Dublice/buQet


g) programele şi strategiile proprii Modernizare infrastructură

h) lista cuprinzând documentele de interes public

Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului Local, proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local, hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului 
ocal al comunei Şopârliţa;

- Informări asupra modului de ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;
- Declaraţii de avere ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali;
- Declaraţii de interese ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali;
- Registrele speciale de înregistrare a declaraţiilor de avere şi de interese;
- Componenţa nominală a Consiliului Local al comunei Şopârliţa, inclusiv apartenenţa politică;
- Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Şopârliţa;
- Regulamente de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Şopârliţa şi aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Şopârliţa;

Raportul Primarului comunei Şopârliţa;
Rapoarte anuale întocmite de consilierii locali;

- Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica sancţiuni; *
- Informaţii cu privire la posturile vacante şi ocuparea lor prin concurs;
- Planuri urbanistice;

Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, autorizaţiilor de funcţionare, acordurilor de 
funcţionare, autorizaţiilor persoane fizice şi asociaţii familiale;
- Lista de achiziţii publice, servicii şi lucrări;
- Lista cuprinzând patrimoniul Primăriei comunei Şopârliţa;

Informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului Local, 
modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, precum şi informaţiile 
care privesc aplicarea oricăror alte dispoziţii din Codul Fiscal privind impozitele şi taxele locale;
- Informaţii despre programele cu finanţare externă;
- Informaţii generale pentru cetăţeni străini;

Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate, înfrăţirea cu alte 
comunităţi din străinătate;

Informări întocmite de Primarul comunei Şopârliţa privind starea economică şi socială a comunei;
- Numărul familiilor şi a persoanelor singure beneficiare de ajutor social acordat conform Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat;___________________________________________________



Numărul beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei;
- Numărul beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţelor;
- Numărul persoanelor cu handicap şi a asistaţilor personal;
- Numărul persoanelor angajate în funcţia de asistent personal;
Numărul persoanelor beneficiare de indemnizaţie de însoţitor;

- Ordine, instrucţiuni, regulamente, norme metodologice cu conţinut financiar-contabil şi de control;
- Bugetul local de venituri şi cheltuieli aprobat;
- Contul anual de execuţie bugetară;
- Strategii şi programe proprii;
Lista cu producătorii agricoli care beneficiază de sprijinul bănesc acordat de stat;

- Lista certificatelor de producător agricol eliberate;
- Legi, decrete, hotărâri, instrucţiuni, ordine, circulare privind activitatea de stare civilă şi autoritate 
utelară;
- Declaraţii de căsătorie;

Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor şi alte 
asemenea.
ittp://www.primaria-soparlita,ro/index.php/documente-publice/leqi/cateqorv/9-leaea-544-2001_______________

) lista cuprinzând categoriile de documente produse 
si/sau gestionate, potrivit legii

Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului Local, proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local, hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului 
Local al comunei Şopârliţa;
- Registrul de evidenţă a hotărârilor adoptate de Consiliul Local;
- Procese-verbale, hotărâri, rapoarte, situaţii, centralizatoare, corespondenţa privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor generale şi locale;
- Listele electorale;
- Declaraţii de avere ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali;

Declaraţii de interese ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali;
Registrele speciale de înregistrare a declaraţiilor de avere şi de interese;
Procese-verbale, hotărâri, rapoarte şi avize, hotărâri privind constituirea Consiliului Local;
Componenţa nominală a Consiliului Local al comunei Şopârliţa, inclusiv apartenenţa politică;

- Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Şopârliţa;
- Registrul de evidenţă a dispoziţiilor primarului; ______________________





- Regulamente de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Şopârliţa şi aparatului de 
specialitate al primarului comunei Şopârliţa;
- Raportul Primarului comunei Şopârliţa;
- Rapoarte anuale întocmite de consilierii locali;
- Procese-verbale, planuri, situaţii, hotărâri privind prevenirea incendiilor, inundaţiilor, calamităţilor, 
catastrofelor, fenomenelor meteorologice periculoase, protecţia mediului înconjurător;
- Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica sancţiuni;
- Lista proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor;
- Nomenclatorul arhivistic, inventare, procese-verbale de predare-primire a documentelor de la 
compartimente, lucrările comisiei de selecţionare, lucrări de selecţionare, corespondenţa cu Arhivele 
Naţionale;

Registrul de evidenţă intrare-ieşire a unităţilor arhivistice;
- Registrul de depozit;

Organizarea şi planul apărării civile;
- Mobilizare;
- Dosare de personal. Contracte individuale de muncă. Referate, avize, caracterizări, fişe privind 
aprecierea, mişcarea şi încetarea activităţii personalului contractual;

Dosare profesionale ale funcţionarilor publici. Referate, avize, caracterizări, fişe privind aprecierea, 
mişcarea şi încetarea activităţii funcţionarilor publici;
- Informaţii cu privire la posturile vacante şi ocuparea lor prin concurs;
- Procese-verbale, tabele, lucrări scrise privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante şi de 
perfecţionare a personalului;

Fişa postului angajaţi;
- Cereri şi adrese privind planificarea concediilor de odihnă;
- Planificarea şi efectuarea concediilor (de odihnă, medicale sau maternale);
- Condica de prezenţă a salariaţilor;

Planuri urbanistice;
- Certificate de urbanism, autorizaţii de construire, autorizaţii de funcţionare, acorduri de funcţionare, 
autorizaţii persoane fizice şi asociaţii familiale;
- Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire sau desfiinţare şi a certificatelor de urbanism;
- Adrese privind lucrările de gospodărire comunală;
- Adrese privind activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului; ___________________



Documentaţii privind sursele de apă potabilă, canalizare;
- Registrul de control privind activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Contracte;
- Achiziţii publice, servicii şi lucrări;
- Lista cuprinzând patrimoniul Primăriei comunei Şopârliţa;
- informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului Local 
modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, precum şi informaţiile 
care privesc aplicarea oricăror alte dispoziţii din Codul Fiscal privind impozitele şi taxele locale;

Informaţii despre programele cu finanţare externă;
Informaţii generale pentru cetăţeni străini;
Reiaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate, înfrăţirea cu alte 

comunităţi din străinătate;
- Informări întocmite de Primarul comunei Şopârliţa privind starea economică şi socială a comunei;
- Numărul familiilor şi a persoanelor singure beneficiare de ajutor social acordat conform Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat;
- Numărul beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei;

Numărul beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţelor;
- Numărul persoanelor cu handicap şi a asistaţilor personal;
- Numărul persoanelor angajate în funcţia de asistent personal;
- Numărul persoanelor beneficiare de indemnizaţie de însoţitor;
- Cereri şi adrese privind eliberarea de adeverinţe, dovezi, certificate şi exemplarul 2 al acestora;
- Note de constatare, procese-verbale referitoare la îndrumare şi control pe linie de administraţie 
publică;

Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei;
- Registrul de înregistrare a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi propunerilor cetăţenilor privind accesul 
la informaţiile de interes public;
- Reclamaţii, sesizări, propuneri ale cetăţenilor, adrese şi răspunsurile acestora;
- Ordine, instrucţiuni, regulamente, norme metodologice cu conţinut financiar-contabil şi de control; 

Darea de seamă contabilă anuală;
Bugetul local de venituri şi cheltuieli aprobat;

- Actele financiare privind investiţiile efectuate; ________________________





Listele cu evidenţa şi inventarierea patrimoniului din domeniul public şi privat;
Matricola de evidenţă a mijloacelor de transport, clădiri şi terenuri;
State de plată pentru aparatul propriu de lucru, a aleşilor locali şi a unităţilor aflate în subordine;
State de plată privind ajutorul social, indemnizaţii de naştere, indemnizaţii persoane cu handicap, 

indemnizaţii ajutoare de urgenţă sau ajutoare de înmormântare;
Registrul unic de rol cu privire la evidenţa impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele fizice şi 

uridice;
- Borderouri de debite-scăderi pentru impozitele pe clădiri şi terenuri, taxe mijloace de transport şi 
procese-verbale de contravenţii;
- Declaraţii lunare privind impozitul pe salarii, şomaj şi contribuţia pentru asigurări de sănătate;
- Declaraţii de impunere pentru persoanele fizice şi juridice;

Cereri, copii acte de stare civilă, fişe de calcul privind stabilirea ajutorului social, ajutoarelor de
urgenţă, ajutoarelor de înmormântare, indemnizaţii persoane cu handicap;
- Dispoziţii, cereri, anchete sociale, acte de stare civilă privind stabilirea alocaţiei pentru susţinerea 
amiliei;
- Procese-verbale de verificare gestiune, note de constatare efectuate de organele fiscale;
- Acte de bancă, trezorerie, extrase de cont, foi de vărsământ, ordine de plată, acte justificative privind 
efectuarea de plăţi;
- Dări de seamă contabile trimestriale, deschideri de credite, note justificative cu privire la solicitarea de 
sume defalcate, corespondenţa privind execuţia bugetului local;
- Registrul de casă, borderouri, chitanţe şi alte acte privind evidenţa încasărilor şi cheltuielilor;
- Registrul pentru evidenţa veniturilor şi cheltuielilor;

Extrase de rol cu privire la încasarea impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele fizice şi juridice;
- Liste privind casarea unor bunuri şi scoaterea lor din inventar;
- Dări de seamă contabile lunare; 
înştiinţări de plată, confirmări de debite;

- Ordine de serviciu şi delegaţii pentru deplasări în interes de serviciu;
- Registre agricole;
- Registrul agricol centralizator;
- Hotărâri, anexe, cereri privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, punerea în 
posesie;
- Adrese, situaţii, notificări cu privire la restituirea imobilelor conform Legii nr. 10/2001;





- Recensământul agricol al animalelor şi utilajelor agricole;
- Dări de seamă statistice cu privire la efectivele de animale, mişcarea şi producţia de animale, 
suprafeţe de teren cultivate şi producţii obţinute;
- Liste cu producătorii agricoli care beneficiază de sprijinul bănesc acordat de stat;
- Cereri pentru eliberarea certificatului de producător şi procesele-verbale privind eliberarea 
certificatelor de producător agricol;

Registru de evidenţă a eliberării certificatelor de producător agricol;
- Corespondenţa privind fondul funciar;
- Certificate de rol privind înstrăinarea bunurilor imobile;
- Cereri, adrese, referate, reclamaţii, sesizări, răspunsuri privind examinarea şi soluţionarea acestora;
- Legi, decrete, hotărâri, instrucţiuni, ordine, circulare privind activitatea de stare civilă şi autoritate 
tutelară;
- Registre cu acte de stare civilă privind naşterile, căsătoriile şi decesele;
- Registrul de evidenţa registrelor şi certificatelor de naştere, căsătorie şi deces;
- Hotărâri, certificate medicale, adrese privind încadrarea persoanelor într-un grad de persoană cu 
handicap;

Liste cu coduri numerice personale;
Registru de control al activităţii de stare civilă;

- Registru de evidenţă a livretelor de familie;
- Declaraţii de căsătorie, publicaţii, certificate prenupţiale care au stat la baza întocmirii actelor de 
căsătorie;
- Sentinţe judecătoreşti privind rectificarea, completarea şi anularea actelor de căsătorie, hotărâri de 
divorţ;
- Declaraţii de recunoaştere ulterioară a naşterii copilului, sentinţe judecătoreşti de tăgadă a paternităţii, 
stabilirea filiaţiei, încuviinţarea numelui, schimbări de nume, decizii de încuviinţare a adopţiei, de 
renunţare, de retragere sau dobândire a cetăţeniei;
- Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă; numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor şi alte 
asemenea;
- Certificate medicale de constatare a naşterii copilului, declaraţii care au stat la baza întocmirii actului 
de naştere, sentinţe judecătoreşti privind rectificarea, completarea şi anularea actelor de naştere;
- Certificate medicale de constatare a decesului, adrese, declaraţii care au stat la baza întocmirii 
actelor de deces, sentinţe judecătoreşti privind rectificarea, completarea şi anularea actelor de deces;


