
ROMANIA 
JUDETUL BACĂU 

' COMUNA RACOVA 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. /(.f:/ din~/ .. ~. ţ, ..... 2018 
privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pentru anul 2017, 

al Scolii Gimnaziale „ Ion Borcea„ Racova 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVA 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, analizând temeiurile juridice, respectiv 
prevederile: 
Având în vedere: 
a) art. 121 alin. ( 1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 4 pct. 6 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată I~ Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d) art. 21 lit. a) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, art. 21 lit. a) din Legea cadru a 
descentralizării nr. 195/2006; 
luând act de: 

În temeiul art. 36 alin. 1 şi 4 lit.a, art.63 alin.1 lit.c, alin.4 lita, b şi art.115 lit.b , din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

PROPUN 

Art. 1.- Se aprobă încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2017 cu privire la bugetul de de venituri şi 
cheltuieli al Scolii Gimnaziale„ Ion Borcea„Racova, astfel: 

- La partea de venituri: 
-Prevederi bugetare iniţiale(BVC) în sumă de - O lei 
-Prevederi bugetare definitive(BVC) în sumă de - O lei 
- Venituri înregistrate 
-Încasări realizate în sumă de 

- O lei 
- O lei 

- La partea de cheltuieli: 
-credite bugetare iniţiale(BVC) în sumă de - 1.193.000,00 lei 
-credite bugetare definitive(BVC) în sumă de - 1. 313. OOO, 00 lei 
-cheltuieli înregistrate - 1.301.159,00 lei 
-plăţii efectuate în sumă de - 1.301.159,00 lei 

VIZAT DE LAGAL/TATE 
SECRETAR DOMN/CA LUCIAN VASILE 



Ş~OALA GIMNAZIALĂ "TON BORCEA" RACOV A 
l_' I I I 29In41fiK 

Tel/fax: 0234/269575 
Nr /6/ din ,7.02 Joi! 

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND 
EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL ŞI ACTIVITĂŢI AUTOFINA~ŢATE AL ŞCOLII 

GIMNAZIALE "ION BORCEA" RACOV A SI PENTRU TRIM IV 2017 ŞI ANUL 2017 

A vand in vedere: 
- H.C.L. privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 - prin bugetul local - al Şcolii Gimnaziale 
"Ion Borcea" Racova pentru anul 2017 şi estimat pentru 2018 - 2020; 
- Ordinul nr. 640/2017 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situatiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări 
financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice; 
- Prevederile Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pentru anul 2017; 
- Prevederile Legii nr. 7/2017 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017; 
- Legea nr. 153/2017 - legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 38/27 Ianuarie 2017- pentru aplicarea prevederilor art. 3/\4 alin. (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale - cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea contabilităţii nr.82/1991 - republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

Propunem aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trim IV 2017 şi anul 2017 al 
Scolii Gimnaziale Ion Borcea Racova, sursa de finantare buget local, după cum urmează: 

CHELTUIELI 
La capitolul "Cheltuieli", din totalul de prevederi bugetare la 31.12.2017, în sumă de 1.313.000,00 a 

fost cheltuită suma de 1.301.159,00 lei (ceea ce reprezinta un procent de 99,10%). 
Cod Credite bugetare % categ chelV Plati % 

Denumirea indicatorilor indicator lnitiale Definitive efectuate plati/buget total chelt titlu 
1,11 sau XI 

TOT AL CHELTUIELI 49.02 1.193.000,00 1.313.000,00 1.301.159,00 99.10% 
CHELTUIELI SECTIUNEA 

49.02 SF 1.193.000,00 1.313.000,00 1.301.159,00 99.10% 
FUNCTIONARE 

100.00% 

lnvatamant prescolar si 
65.02.03 607.900,00 680.040,00 668.716,00 98.33% 51.39% primar 

lnvatamant prescolar 65.02.03 01 179.000,00 202.390,00 201.517,00 99.57% 15.49% 
lnvatamant primar 65.02.03.02 428.900,00 477.650,00 467.199,00 97,81% 35.91% 
lnvatamant secundar 65.02.04 585.100,00 632.960,00 632.443,00 99.92% 48.61% 
lnvatamant secundar inf 65.02.04.01 585.100,00 632.960,00 632.443,00 99.92% 48.61% 
Rezerve, E.xc.edent/Deficit 96.02 -1.193.000,00 -1.313.000,00 -1 .301.159,00 -99.10% -100.00% 
Deficit 99.02 -1.193.000,00 -1.313.000,00 -1.303.159,00 -99.10% -100.00% 
Deficitul sectiunii de funct. 99.02.96 -1.193.000,00 -1.313.000,00 -1.301 .159,00 -99.10% -100.00% 



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

RACOVA 

COMUNA RACOVAJUDETULBACAU 

CUI: 4455226, TEL: 0234/269501, FAX: 0234/269500 
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EXECUTIA BUGETULUI LOCAL SI ACTIVITĂTI AUTOFINANTATE AL SCOLU ' , ' ' , 
GIMNAZIALE "ION BORCEA"RACOV A PENTRU TRIM IV 2017 ŞI ANUL 2017 

Avand în vedere: 
- H.C.L. privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 - prin bugetul local - al Şcolii Gimnaziale 
"Ton Borcea" Racova pentru anul 2017 şi estimat pentru 2018 - 2020; 
- Ordinul nr. 640/2017 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări 
financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1. 917 /2005, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice; 
- Prevederile Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pentru anul 2017; 
- Prevederile Legii nr. 7/201 7 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017; 
- Legea nr. 153/2017 - legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 38/27 Ianuarie 2017- pentru aplicarea prevederilor art. 3"4 alin. (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale - cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea contabilităţii nr.82/1991 - republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

Propunem aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trim IV 2017 şi anul 2017 al 
Scolii Gimnaziale Ion Borcea Racova, sursa de finantare buget local, după cum urmează: 

CHELTUIELI 

La capitolul "Cheltuieli", din totalul de prevederi bugetare la 31.12.2017, în sumă de 1.313 .000,00 a 
fost cheltuită suma de 1.301.159,00 lei (ceea ce reprezinta un procent de 99,10%). 

Cod Credite bugetare 
Platl % % categ chelV 

Denumirea indicatorilor indicator lnitiale Definitive efectuate plati/buget total chelt titlu 
1,11 sau XI 

TOT AL CHELTUIELI 49.02 1.193.000,00 1.313.000,00 1.301.159,00 99.10% 
CHELTUIELI SECTIUNEA 

49.02 SF 1.193.000,00 FUNCTIONARE 1.313.000,00 1.301.159,00 99.10% 100.00% 

lnvatamant prescolar si 
65.02.03 607.900,00 680.040,00 668.716,00 98.33% 51.39% orimar 

lnvatamant prescolar 65.02.03.01 179.000,00 202.390,00 201.517,00 99.57% 15.49% 



lnvatamant primar 65.02.03.02 428.900,00 477.650,00 467.199,00 
lnvatamant secundar 65.02.04 585.100,00 632.960,00 632.443,00 
lnvatamant secundar inf 65.02.04.01 585.100,00 632.960,00 632.443,00 
Rezerve, Excedent/Deficit 96.02 -1 .193.000,00 -1.313.000,00 -1.301.159,00 
Deficit 99.02 -1 .193.000,00 -1.313.000,00 -1.303.159,00 
Deficitul sectiunii defunct. 99.02.96 -1.193.000,00 -1.313000,00 -1.301.159,00 

Din punct de vedere al alineatelor bugetare, detalierea cheltuielilor se prezinta astfel: 

Credite bugetare 
Denumirea indicatorilor Cod 

lnitiale Definitive 
Plati 

indicator efectuate 

TOT AL CHELTUIELI 00 1.193.000,00 1.313.000,00 1.301.159,00 
CHELTUIELI CURENTE 01 1.193.000,00 1.313.000,00 1.301.159,00 
TITLUL I CHELTUIELI DE 

10 PERSONAL 1.193.000,00 1.313.000,00 1.301.159,00 

Cheltuieli salariale în bani 10.01 991.400,00 1.071.370,00 1.060.159,00 
Salarii de baza 10.01 .01 872.000,00 917.670,00 907.795,00 
Alte sporuri 10.01 .06 27.100,00 33.700,00 33.380,00 
Fond pentru posturi ocupate prin 10.01 .10 

64.800,00 86.500,00 85.801 ,00 cumul 
Fond aferent platii cu ora 10.01 .11 27.500,00 33.500,00 33.183,00 
Contributii 10.03 201.600,00 241.630,00 241 .d0O,0O 
Contributii de asigurari sociale 10.03.01 
de stat 

140.400,00 170.220,00 169.993,00 

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 4.200,00 4.800,00 4.640,00 
Contributii de asigurari sociale 10.03.03 
de sanatate 

47.300,00 55.430,00 55.325,00 

Contributii de asigurari pentru 10.03.04 
accidente de munca si boli orof 

1.300,00 1.700,00 1.689,00 

Contributii concedii si indemn 10.03.06 8.400,00 9.480,00 9.353,00 

Din analiza execuţiei plăţilor , în funcţie de natura cheltuielilor rezultă: 

• Cheltuieli de personal în sumă de 1.301.159 /ei, cheltuieli repartizate astfel 
1.258.702 lei pentru drepturi salariale curente 

97,81% 

99.92% 

99.92% 

-99.10% 

-99.10% 

-99.10% 

% 
plati/buget 

99.10% 
99.10% 

99.10% 

98.95% 
98.92% 

99.0% 

99.19% 

99.05% 

99.74% 
99.87% 

96.67% 
99.81% 

99.35% 

98.66% 

30. 722 lei diferente salariale conform Legii 85/2016 ( 10% din sumele totale datorate) 

35.91% 

48.61% 

48.61% 

-100.00% 

-100.00% 

-100.00% 

% categ 
chelV total 

chelt titlu I ,li 
sau XI 

100.00% 

81.48% 
69.77% 

2.57% 
6.59% 

2.55% 
18.52% 
13.06% 

0.36% 
4.25% 

0.13% 

0.72% 

1 J .735 lei diferente salariale conform hotararilor judecatoresti (25% din sumele totale datorate) 
Drepturile salariale curente, precum şi diferenţele salariale acordate conform Legii 85/20 I 6 şi hotararilor 

judecatoresti au fost calculate conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, mentionam ca au fost acordate 
integral sumele datorate pentru anul 2017, conform legislatiei in vigoare. 

Având în vedere bugetul aprobat pentru anul 2017 precum şi execuţia bugetară la 31 
decembrie 2017 solicităm aprobarea contului de execuţie - finanţare buget local pe trimestrul IV al 
anului 2017 şi pe anul 2017 al Şcolii Gimnaziale „Ion Borcea", corn Racova. 



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

RACOVA 

COMUNA RACOVA JUOETUL BACAU 

CUI: 4455226, TEL: 0234/269501, FAX: 0234/269500 

REFERAT DE SPECIALITATE 

Avand in vedere preverile ORDIN Nr. 640/2017 din 28 aprilie 

2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor 
raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiuni le de 
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme 
metodologice în domeniul contabilităţi i publice, este necesara prezentarea 
executiei bugetare a institutiei la nivelul trim. IV 2017, pentru Scoala Gimnaziala 
,, Ion Borcea„ Racova . 

Comp. Contabilitate 

Ec.Pahoncea G.Carmen 


