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INFORMARE
PRIYIND STADIUL EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI
CHELTUIELI
LA DATA DE 3I .I2.20I3
Conform prevederilor art.49 alin.(12-13) din legea 27312006 a finantelor publice
locale
Pentru anul 2013 Consiliul Local al comunei Costuleni, judeJul Iagi a prevazttin bugetul local
la capitolele de venituri suma de 4168.50 mii lei ,incasandu-se la sfirgitul perioadei suma de
4168.61 mii lei, in procent de 100 %.
La venituri proprii s-a propus in bugetul pentru ar.rttl2}l4 suma de 319.66 mii lei gi s-a
incasat suma de 333.12 mii lei, in procent de t04.2lo/o. Aceasta realizare se datoreaza incasarilor
foarte bune a taxelor gi impozitelor locale Ia impozitul pe cladiri qi terenuri (inclusiv impozitul pe
terenul extravilan) precum gi la cel pe mijloacele de transport.
Situalia privind incasarea acestor sume pe capitole de venituri proprii se prezinta astfel :

Nr. Simbol
Crt. capitol

Mii lei
Denumire capitol

PIan

Realizat

Procent
o/
,/o

venituri
Venituri din imp. pe
transf. de oroorietate
Cote si sume def. din
imP. Pe venit
Alte impozite pe venit,
profit si castiguri din
capital
' Impozite si taxe pe
proprietatc :cladiri si
terenuri persoane fizice si
juridice

1.

03.02.

2.

04.02.01.

3.

0s.02.

4.

07.02.

5.

15.02.

Taxe pe servicii specifice

6.

t6.02.

Taxe pe utilizarea

1

30.02

bunurilor(impozit
mijloace de transport)
Venituri din concesiuni

8.

33.02.

G

35.02.

Yenituri din recuperarea
ch. de iudecata. imputatii
Venituri din amenzi si

3.73

3.18

77,88

86.08

0

0

182.93

185.58

85.25"h
ll0,52o/o
0o/r'

101.44"

["

0

0

32.26

32.71

l0l.39tYo

0

0

0"h

0

0

lt"/"

8.s5

9.62

112,51'tk

15"19

106,75o

alte sanctiuni
10.

36.02.

Alte venituri

14.31

Din analiza gradului de colectare a veniturilor proprii ale bugetului local constffnd in
impozite si taxe locale , se observE o creqtere a acestuia fale Oe ur,,t ZO|Z cu suma de 34174
mii lei.

La celelalte capitole de venituri reprezentand sume si cote defalcate din irnpozitul pe
venit si TVA, precum si subventii primite pentru finanatarea unor cheltuieli descentralizate la
nivelul comunelor care completeazil veniturile bugetului local,gradul de reaiizare este de
1000A.

:.

La partea de cheltuieli Consiliul Local Costuleni a prevaztt in buget pentru anul 2013
parnla sfarsitul anului suma de 3877,53 mii lei ,reprezentand

suma ile 4254,901ei gi s-a cheltuit

in

procenet 961130/".
Situatia privind executia cheltuielior bugetare pe capitole se regasegte in anexele aldturate in
conturile de executie anexa 7 :Qnx.l-13)
Excedentul bugetului local la 31.12.2013 este de de 377.491,42 lei.
In ceea ce priveste rectificarile bugetare pe parcursul anul 2013 au fost efectuate un numar de 9
rectificari situatia lor prezentandu-se astfel :
1. alocarea in luna aprilie a excedentului anului 2012 in suma de 86.400 lei pentru
finantarea unor cheltuieli de capital ;
rectificarea din luna mai cu suma de 2.000 lei pentru cheltuieli materiale la
invatamant si cu suma de 10.740lei pentru plata ajutorul de incalzire in sezon rece ,
suma primita de la Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Iasi ;
3. rectificarea din luna iunie privind unele influente trimestriale la cheltuieli de personal
invatamant;
4. rectificarea din 9 septembrie cu suma de 20.000 lei pentru plata salariilor in
invatamant;
5. rectificarea din25 septembrie a avut ca obiect virarea de credite intre capitole pentru
acoperirea unor cheltuieli de functionare ;
6. in luna octombrie rectificarea bugetului local a avut ca obiect cresterea planului la
unele venituri proprii ca urmzre a incasarilor rezultate din executia bugetara , precum
si alocarea sumei de 20.000 lei pentru finantarea cheltuielilor de personal la
invatamant;
7. in acceeasi luna a avut loc si rectificarea bugetului cu suma de 452.400 lei , suma
primita de la APDRP Iasi dupa incheirea contractului de finantare privind obiectivul
de investitii derulat prin Masural25 ;
8. in I
mbrie scoala Costuleni a primit suma de 4.000 lei pentru finantarea unor
che
ateriale , iar primaria a alocat suma de t4.790 lei pentru plata ajutorului
de incalzire locuinta in sezon rece beneficiarilor de ajutor social.
f . in luna decembrie la ultima rectificare a bugetului local s-a primit suma de 101.000
lei pentru achilibrarea bugetelor locale, suma care a ramas necheltuita si care acum se
regaseste in excedentul bugetului local al anului 2014.
In ceea ce privegte veniturile extrabugetare , situa{ia incaslrilor la data de
31.12.2013 rse prezinta astfel :
o Chirii bloc- incasat - 7703,40lei ;
o Chirii scoala
- 1612,00lei ;
o Chirie camin cultural - 1877,00lei;
c Chirii pasune
- 10390,00Iei ;
o Subventii pasune - 17925,00 lei
T ota I venituri proprii extra bu getare=3 9.50 7,40 lei
Total cheltuieli extrabugetare = 3846.55 lei din care :la scoala Costuleni s-a cheltuit suma
de 1464'55lei si pentru pasunea comunala suma de 23g2 lei.
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