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Cu privire la aprotrarea executiei bugetuluicomunei Cogealac, pe cele doua sectiuni pentru trimestrul | 2015

tn conformitate cu art.49,alin.(12) si (13) din Legea 21312006 privind finantele publice locale cu modificarile si

completarile ultefloare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta spre aprobare de catre autoritatile

deliberative executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni , cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu

pradulk de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara'

sustinerea din punc de vedere legaleste fundamentata conform prevederilor urmatoarelor acte normatlve :

- prevederile art.49, alin 12 si 13 din Legea nr 273l2OOG privind finatele publice localecu modificarile si

completarile ulterioare:

- prevederile art.36, alin(2), lit,,b" si ale alin (4), lit.,,a" din Legea nr 2I51200L a administratiei publice locale,

reoublicata, cu modificarile si completarile ulterioare

1) Veniturile la 31.03'2015 :

a) Veniturile sectiunii de functionare la 31.03'2015 sunt in

b) 22. 29 030, procentul f iind de 93'02 %

suma de 23962I3, iar incasarile au fost de

Veniturile fiscale au fost realizate in proportie de 105.38 % la impozitul si taxa pe caldiri, de I15.54%la impozitul si taxa

pe teren si de 85.58%la impozitul pe mijloacele de transport 68'17%

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata au fost realizate in proportie de 100%

Cote defalcate cjin impozitul pe venit au fost incasate in proportie de 180%

c)Venrturile sectiunii de dezvoltare -

2\ Cheltuielile bugetului local la data de 31.03.2015:

In detaliu sttuatia se prezinta astfel:

U Cheltuieli de functionare

Cheltuieli de dezvoltare

Prevederi Trim I

2 396 013

240 000

Realizat 31.03.2015

2 0r7 893

50 000

%

84.22

20.83

CAPITOL.UL 51.02 - AUTORITATI PUBLICE

La sectiunea de functionare din suma totala

152 651 lei , iar pentru cheltuielile cu bunuri

La sectrunea de dezvoltare au fost efectuate

de 428 525 s-au efectuat plati pentru cheltuieli de personal

si srvicii de 276 034 lei

plati in suma de L5 000 lei
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In cadrul sectiunii de functionare, s-au realizat plati in suma de

8511 lei si chcltuieli materilae in suma de 5359 lei

13 870 lei, din care plati salarii in siuma de

CAPITOLUL 55.02. iRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI

pentru sectiunea de tunctionare s-a alocat suma de 115 O0O lei efectuandu-se plati de pentru dobanzile si comisioanele la

contracvtele de credit pentru investitii la bank cec si brd in suma de 21000 lei


