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Ec. GONTEA Violeta

RAPORTUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PRIVIND
APROBAREA

BUGETULUI de VENITURI si CHELTUIELI
UAT COMUNA DRAJNA

pentru AIIUL 2016
si estimari pentru anii 2017, 2018, 2019

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2016 si estimari pentru anii
2017 -2019 s-a tinut cont de urmatoarele prevederi legislative :

o Legea nr. 339/18.12.2A$- penhu aprobarea bugetului de stat pe anul 2016,
o Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,
. Legea contabilitatii nr. 8211991
o Legea nr.22712015
r Legea nr.21512001- administratiei publice locale
o Deciziei Directorului Executiv al DGRFP Prahova, nr. 916128.AL2016
o Scrisoalea M.F.P. nr 420400124.12.2015
o Deciziei D.G DGRFP Ploiesti ru'. 3208/28.12.2015
o Procesul verbal comun intre Inspctoratul Scolar Judet Prahova nr. 107/18.01.2016 si

D.G.R.F.P. Ploiesti  nr. 1 167118.01.2016.
o HCJP Prahova nr. 3127 .01.2016

Fisa cu limite pentru stune defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - estimari anli 2017 -

20 t9 .
I.Conform Fisei cu indicatori pentru bugetul local, Comunei Drajna s-a repartizat pentru anul

2016 suma de 5.703.000 lei reprezentand sume si cote defalcate din impozitul pe venit si sume
defalcate din TVA d LEIlrI uurn urulcaza
TNDICATOR COD AN 2016 Estimari

2017
Estimari 2018 Estimari 2019

Cote si sume defalcate din
impozitul pe venit

04.02.0r 823.000 872.000 924.000 979.000

Cote si sume defalcate din
imoozitul oe venit

04.02.04 1.587.000 1597.000 1677.000 1.762.000

Sume defalcate din TVA
pentru finantarea :
-Chelt cu salariile si contrib
ale instit invatamant

tr.02.02 1.487.000 r487.000 r487.000 L487.000

-Sume defalcate din TVA
pentru finantarea Cheltuieli cf
art 104 al 2 lit b-d lee Ed Nat
nr 112011 actualiz.

11.02.02 176.000 176.000 176.000 176.000

-Drepturi asistenti pers cu
handicao sau indemniz lunare

11.02.02 I  .253.000 1.253.000 l  .253.000 1 .253.000

-alte chelt cf art 5 alin 3 Les.
186129.12.2014

11.02.02 4.000 4.000 4.000 4.000

Sume defalacte din TVA
pentru echilibrarea bugetelor
locale

11.02.06 3 73.000 458.000 470.000 480.000

TOTAL 5.703.000 s.847.000 5.991.000 6.142.000



Fundamentarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul2016 are in vedere indeplinirea
urmatoarelor functii:

r Functia de previziune,
o functia de control a executiei financiare si
o functia de echilibru financiar -venituri si cheltuieli

In conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 27312006 excedentul anual al
bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, se utllizeaza astfel:
a)-ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare,
b)-pentru acoperirea temporara a golurilor de casa,
c)-pentru acoperirea definitiva a eventualelor deftcite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare,
dupa caz.
Propunerea pentru utilizarea excedentului anului 2015 este ca sursa de finantare pentru cheltuieli

de dezvoltare. Suma care face obiectul celor mentionate este de2.103.458,27 lei
Prognozarea Veniturilor proprii estimate a se incasa in anul 2016 are labaza situatiile

privind Debitarea initiala- impozite si taxe persoane frzice si juridice- an 2016 si gradul de
colectare a veniturilor proprii in anul2015 si sunt in suma de 1.443.000 lei.
Venituri ii estimate ii2017-2019

Prin urmare bugetul local al comunei Drajna pentru anul2016 cumuleaza suma de
9.249.000 lei
distribuita pe cheltuieli dupa cum uffneaza:
1.763.000 lei Invatamant

830.000 lei pentru cheltuieli de personal,
848.000 lei pentru cheltuieli curente de intretinere si functionare,

1.153.000 lei pentru asistenta sociala,
100.000 lei pentru fondul de rezerva bugetara cf. Legii 27312006,
30.000 lei pentru ajutor de incalzire
10.000 lei fond pentru situatii de urgenta

4.515.000 lei pentru investitii.(Excedent 2103000 lei + Bug. Local 2.412.000lei)
In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2016 s-a avut in vedere

respectarea prevederilor legislative privind elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli.
Estimarile peffu anii 2017-2019 au fost stabilite conform indicatorilor macroeconomici ,

potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Finantelor Publice, si in conformitate cu
precederile Legii privind f,rnantele publice locale, nr.27312006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

INTOCMIT,
CALINOIU VASILICA
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AN 2016 Estimari 2017 Estimari 2018 Estimari 2019
1.443.000 1.443.000 r.443.000 1.443.00(


