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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz,
a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente
privind
responsabilii/
operatiunea

Numele si
Functia

Data

Semnatura

5

prenumele

1

2

3

4

1.1.

Elaborat

Luchian Ionela

Contabil

16.04.2018

1.2.

Verificat

Moscu Ioan

Comisie
SCIM

16.04.2018

1.3

Aprobat

Stanciu Ghiorghe

Primar

16.04.2018

3

PROCEDURA OPERATIONALĂ
COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

ESTIMAREA VENITURILOR ȘI
MATERIA IMPOZABILĂ

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ..... din ...
Exemplar nr.: ........

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Editia/ revizia in
cadrul editiei

Componenta
revizuita

Modalitatea
reviziei

Data de la care se
aplica prevederile
editiei sau reviziei
editiei

1

2

3

4

2.1.

Editia 1

X

X

01.02.2017

2.2.

Revizia 1

X

X

16.04.2018

2.3

Revizia 2

4

PROCEDURA OPERATIONALĂ
COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

ESTIMAREA VENITURILOR ȘI
MATERIA IMPOZABILĂ

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ..... din ...
Exemplar nr.: ........

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale
Scopul
difuzarii

Exem
plar
nr.

Comparti
ment

Functia

Nume si
prenume

Data
primirii

Semnatura

1

2

3

4

5

6

7

3.1.

Aplicare

1

Contabilitate

Contabil

Roman
Mădălina
Elena

16.04.2018

3.2.

Informare
/ Aprobare

1

Primar

Primar

Stanciu
Ghiorghe

16.04.2018

3.3.

Evidenta

1

Contabilitate

Contabil

Luchian
Ionela

16.04.2018

3.4.

Arhivare

1

Contabilitate

Contabil

Luchian
Ionela

16.04.2018

3.5.

Alte
scopuri

-

-

-

-

-

5
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4. Scopul procedurii operationale
4.1. Procedura are ca scop intocmirea si aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli.
Stabileste modul de estimare a veniturilor bugetului local, precum și determinarea materiei
impozabile, elemente absolut necesare in procesul de întocmire a proiectului bugetului de venituri si
cheltuieli, respectiv a bugetului definitiv aprobat prin Hotararea Consiliului Local.
4.2 Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin faptul ca,
procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il inlocuieste pe cel in
functie la data elaborarii prezentei.

4.3 Dă asigurări cu privire la existenta documentaţiei adecvate derulării activităţii.

4.4 Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin pentru audit sau alte organisme
abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru primar in luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfasurari
a activitatii de elaborare a proiectului de buget.

6

PROCEDURA OPERATIONALĂ
COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

ESTIMAREA VENITURILOR ȘI
MATERIA IMPOZABILĂ

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ..... din ...
Exemplar nr.: ........

5. Domeniul de aplicare
5.1. Precizarea (definirii) activitatii la care se refera procedura operationala
Prezenta procedură se aplică de catre Compartimentul Contabilitate.

5.2. Lista compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii
procedurate; lista compartimentelor implicate in procesul activitatii:
1. Compartimentul contabilitate;
2. Compartimentul impozite și taxe;

5.3. Procedura se refera la operatiunile ce trebuie efectuate si raspunderile ce decurg, atat pentru
salariatii entitatii, pentru compartimentele de specialitate, cat si pentru ordonatorii secundari si tertiari
de credite.

5.4. Procedura stabileste cerintele referitoare la intocmirea proiectului bugetului de venituri si
cheltuieli; aprobarea proiectului de buget in sedinta de Consiliul Local; elaborarea bugetului de venituri
si cheltuieli la nivel de capitol, subcapitol, titlul, paragraf, articol, aliniat precum si impartirea acestuia
pe trimestre; depunerea bugetului de venituri si cheltuieli atat in format electronic cat si de hartie la
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice.

7

PROCEDURA OPERATIONALĂ
COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

ESTIMAREA VENITURILOR ȘI
MATERIA IMPOZABILĂ

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ..... din ...
Exemplar nr.: ........

6. Documente de referinta


Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii (**republicată**).



Legea nr. 500/2002 – privind finanțele publice cu modificările ulterioare.



Legea bugetului de stat pe anul respectiv.



Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata.



Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.



Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata.



Legea nr 84/2003 privind modificarea si completarea Ordonantei nr. 119/1999 privind
auditul public intern si controlul financiar preventive.



O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile
ulterioare.



OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzțnd standardele de
management control intern la enititățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial, cu modificările și completările ulterioare.



ORDIN nr. 1.917/2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia



OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.



Hotararea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
fiscal respectiv.



Adresele comunicate de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice, respectiv
Consiliul Judetean Iași privind sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si
sume alocate din cotele defalcate din impozitul de venit.
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7. Definitii si prescurtari
7.1.Definiții
1) An bugetar – anul financiar pentru care se aproba bugetul ;anul bugetar este anul calendaristic
care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie
2) Angajament bugetar - actul prin care o autoritate publica competenta, potivit legii, afecteaza
fonduri publice unei anumite destinatii in limita creditelor bugetare aprobate.
3) Angajament legal – faza din procesul executiei bugetare, reprezentand orice act juridic din care
rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice.
4) Articol bugetar – subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare determinata in functie de
caracterul economic al operatiunilor in care acestea se concretizeaza sa care se desemneaza
natura unei cheltuieli.
5) Autorităţi ale administraţiei publice locale - consiliile locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, primarii, primarii de sectoare şi primarul
general al municipiului Bucureşti, ca autorităţi executive.
6) Buget - documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile
sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice.
7) Buget local - documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi
cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale.
8) Cheltuieli bugetare - sumele aprobate în bugetul local, în limitele şi potrivit destinaţiilor
stabilite prin bugetele respective.
9) Clasificaţie bugetară - gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi
după criterii unitare.
10) Clasificaţie economică - gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor economic.
11) Clasificaţie funcţională - gruparea cheltuielilor după destinaţia lor, pentru a evalua alocarea
fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc necesităţile publice.
12) Cotă defalcată din unele venituri ale bugetului de stat - procentul stabilit din unele venituri ale
bugetului de stat, care se alocă bugetelor locale.
13) Cofinanţare - finanţarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv şi altele asemenea, parţial
prin credite bugetare, parţial prin finanţarea provenită din surse atrase.
9
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14) Echilibru bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetare şi cheltuielile bugetare în cadrul unui
exerciţiu bugetar.
15) Exerciţiu bugetar - perioada egală cu anul bugetar pentru care se elaborează, se aprobă, se
execută şi se raportează bugetul.
16) Fonduri publice locale - sumele alocate din bugetul local, precum şi cele gestionate în afara
bugetului local.
17) Fond de rezervă bugetară - fondul prevăzut la partea de cheltuieli a bugetelor locale.
18) Proces bugetar - etapele consecutive de elaborare, aprobare, executare, control şi raportare ale
bugetului, care se încheie cu aprobarea contului anual de execuţie a acestuia.
19) Program - acţiunea sau ansamblul coerent de acţiuni ce se referă la acelaşi ordonator principal
de credite, proiectat pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite şi pentru care
sunt stabiliţi indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obţinute, în limitele de
finanţare aprobate.
20) Secţiune de funcţionare - partea de bază, obligatorie, a unui buget local, care cuprinde
veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente pentru realizarea atribuţiilor şi competenţelor
stabilite prin lege, specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativteritoriale, precum şi cheltuielile curente respective.
21) Secţiune de dezvoltare - partea complementară a unui buget local, care cuprinde veniturile
afectate cheltuielilor de capital, potrivit politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional,
judeţean, zonal sau local, după caz, precum şi cheltuielile de capital respective, pe bază de
programe şi proiecte. Prin nivel zonal se înţelege teritoriul corespunzător a două sau mai multe
unităţi administrativ-teritoriale învecinate pe a căror rază se realizează o acţiune, o lucrare, un
serviciu, un program sau orice alt obiectiv, în înţelesul colectivităţilor locale respective.
22) Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sumele defalcate pentru echilibrarea
bugetelor locale şi sumele defalcate cu destinaţie specială, alocate pentru finanţarea unor servicii
publice descentralizate sau a unor noi cheltuieli publice.
23) Venituri bugetare - resursele băneşti care se cuvin bugetelor locale, după caz, în baza unor
prevederi legale, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri, cote
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi cele din sume defalcate din unele
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venituri le bugetului de stat, subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete, donatii si
sponsorizari.
24) Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati,
a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu privire
la aspectul procesual.
25) Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei
proceduri operationale, aprobata si difuzata.
26) Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie
asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii
operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate.

7.2. Abrevieri ale termenilor
Abrevierea
OPC

Termenul abreviat
Ordonator principal de credite

Ct

contabilitate

E

elaborare

V

verificare

Ap

aprobare

Ah

arhivare

Acp

alte compartimente;
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8. Descrierea procedurii
8.1. Generalități
Autoritățile administrației publice locale au următoarele competențe și responsabilități în ceea
ce privește finanțele publice locale:
a. elaborarea și aprobarea bugetelor locale, în condiții de echilibru bugetar, la termenele și
potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;
b. stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, precum
și a oricăror alte venituri ale unităților administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii
de specialitate, în condițiile legii;
c. urmărirea și raportarea execuției bugetelor locale, precum și rectificarea acestora, pe
parcursul anului bugetar, în condiții de echilibru bugetar;
d. stabilirea și urmărirea modului de prestare a activităților din domeniul serviciilor publice de
interes local, inclusiv opțiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea unor operatori
economici specializați ori servicii publice de interes local, urmărindu-se eficientizarea
acestora în beneficiul colectivităților locale;
e. administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică și privată a unităților
administrativ-teritoriale;
f. contractarea directă de împrumuturi interne și externe, pe termen scurt, mediu și lung, și
urmărirea achitării la scadență a obligațiilor de plat rezultate din acestea;
g. garantarea de împrumuturi interne și externe, pe termen scurt, mediu și lung, și urmărirea
achitării la scadență a obligațiilor de plată rezultate din împrumuturile respective de către
beneficiari;
h. administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuției bugetare, în condiții de
eficiență;
i. stabilirea opțiunilor și a priorităților în aprobarea și în efectuarea cheltuielilor publice locale;
j. elaborarea, aprobarea, modificarea și urmărirea realizării programelor de dezvoltare în
perspectivă a unităților administrativ-teritoriale ca bază a gestionării bugetelor locale anuale;
k. îndeplinirea și a altor atribuții, competențe și responsabilități prevăzute de dispozițile legale.
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Proiectele bugetelor locale se elaborează de către ordonatorii principali de credite, avându-se în
vedere:
a. prognozele principalilor indicatori macroeconomici și sociali pentru anul bugetar pentru
care se elaborează proiectul de buget, precum și pentru următorii 3 ani, elaborate de
organele abilitate;
b. cadrul fiscal - bugetar cu prognozele bugetare și politica fiscal-bugetară, precum și cadrul
de cheltuieli pe termen mediu;
c. prevederile

acordurilor

de

împrumuturi

interne

sau

externe

încheiate,

ale

memorandumurilor de finanțare sau ale altor acorduri internaționale, semnate și/sau
ratificate;
d. politicile și strategiile sectoriale și locale, precum și prioritățile stabilite în formularea
propunerilor de buget;
e. propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
f. programele întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor
acțiuni sau ansamblu de acțiuni, cărora le sunt asociate obiective precise și indicatori de
rezultate și de eficiență; programele sunt însoțite de estimarea anuală a performanțelor
fiecărui program, care trebuie să precizeze: acțiunile, costurile asociate, obiectivele
urmărite, rezultatele obținute și estimate pentru anii următori, măsurate prin indicatori
preciși, a căror alegere este justificată;
g. programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unității administrativteritoriale, în concordanță cu politicile de dezvoltare la nivel național, regional, județean,
zonal sau local.

Pentru fundamentarea veniturilor institutiilor publice, trebuie sa se tina cont de o serie de criterii:
-

existenta bazei legale a realizarii veniturilor;

-

executia preliminara pentru anul de baza, corectata cu eventualele influente prevazute
pentru viitor;

-

analiza si studierea comparativa a veniturilor si a cheltuielilor realizate pe total, pe
structura si in dinamica;
13
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8.2. Modul de lucru
Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autoritățile
administrației publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuțiilor lor, pe baza și în limitele prevăzute
de lege.
Autoritățile administrației publice locale au competența stabilirii nivelurilor impozitelor și
taxelor locale, în condițiile legii.

Veniturile bugetare locale se constituie din:
a. venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și
cote defalcate din impozitul pe venit;
b. sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c. subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete;
d. donații și sponsorizări;
e. sume primite de la Uniunea Europeană și/sau alți donatori în contul plăților efectuate și
prefinanțări.

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea și
inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și
taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte
elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Donațiile și sponsorizările se cuprind, prin
rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor.

În situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele locale, în ultimii
2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru
anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Gradul de realizare a veniturilor proprii
se stabilește potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administrației și internelor
și al ministrului finanțelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităților
administrației publice locale.
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Metode de calcul - stabilirea gradului de colectare într-o localitate
Gradul de colectare pentru anul N se realizează pe baza datelor financiar- contabile ale anului
financiar precedent (N-1). Calculul gradului de colectare se bazează pe trei indicatori:
a. Încasări în anul N-1 - încasările realizate în anul financiar N - 1. Valoarea indicatorului
se obţine din extrasele de cont aferente veniturilor proprii ale bugetului local.
b. Suprasolviri în anul N - 1 - sume achitate de contribuabili în plus faţă de creanţele pe
care le datorează bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, în anul N - 1. Aici
trebuie incluse sumele plătite în plus în mod eronat, sumele ce urmează a fi restituite ca
urmare a vânzării terenurilor/clădirilor/mijloacelor auto pentru care se plătise integral
impozitul etc. Suprasolvirile reprezintă suma soldurilor rămăşiţelor de plată negative ale
rolurilor fiscale.
c. Stabilirile de venituri proprii (impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe, accesorii,
sancţiuni contravenţionale, despăgubiri, cheltuieli de judecată, exclusiv cote defalcate
din impozitul pe venit) în anul N - 1 – determinate în baza materiei impozabile aflate în
evidenţă şi a creanţelor nerealizate din anii anteriori, cât şi materia impozabilă
suplimentară estimată a se încasa în anul N - 1.

Stabilirile de venituri prorii se determină prin:
- însumarea:


rămăşiţelor la data de 31 decembrie N - 2



debitelor curente stabilite la 1 ianuarie N - 1



diferenţelor stabilite prin inspecţii fiscale



stabilirilor suplimentare în cursul anului N - 1



accesoriilor calculate până la 31 decembrie N - 1

- scăderea


suprasolvirilor din anul N - 1



creanţelor aflate în litigiu la 31 decembrie N - 1



insolvabilităţilor aprobate până la 31 decembrie N - 1.
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Rămăşiţele la data de 31 decembrie N – 2 reprezintă impozite/taxe locale, chirii/redevenţe,
sancţiuni contravenţionale, despăgubiri, cheltuieli de judecată etc. şi accesorii aferente acestora,
majorări de întârziere, penalităţi de întârziere/dobânzi calculate până la data de 31 decembrie 2010 şi
neîncasate până la 31 decembrie 2010.
Debitele curente stabilite la 1 ianuarie N - 1 reprezintă impozitele şi taxele locale, chiriile,
redevenţele de încasat, stabilite pe baza inventarierii materiei impozabile la 1 ianuarie N - 1, de încasat
în anul N - 1. Aceste stabiliri nu ţin cont de eventualele bonificaţii ce se vor acorda.
Diferenţele de impozite şi taxe locale, precum şi accesoriile aferente acestor creanţe, stabilite ca
urmare a inspecţiei fiscale, prin decizii de impunere şi comunicate contribuabililor, ale căror termene
de plată au expirat în anul N - 1, şi au fost programate a se încasa în N - 1.
Stabilirile suplimentare în cursul anului N - 1 includ sumele stabilite ca urmare a dobândirii de
materie impozabilă suplimentară (achiziţionarea de autoturisme, edificarea de clădiri etc.) de către
contribuabili şi declarate de aceştia organului fiscal, pentru care se emit decizii de impunere, iar
termenele de plată ale impozitelor/taxelor locale stabilite suplimentar expiră în anul N - 1. Stabilirile
suplimetare pot fi şi cu semn negativ, caz în care se înregistrează sumele de restituit în urma vânzării de
materie impozabilă suplimentară, acordării de bonificaţii pentru cei ce plătesc integral impozitul până
la 31 martie N - 1.
Accesoriile reprezintă sume datorate pentru neachitarea creanţelor principale, calculate până la
data de 31 decembrie N - 1, atât pentru creanţele principale din anul N - 1, cât şi pentru cele din anii
anteriori anului N - 1.
Suprasolvirile din anul N - 1 reprezintă sumele achitate de contribuabili în plus faţă de creanţele
pe care le datorează bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, în anul N - 1.
Creanţele aflate în litigiu (inclusiv în situaţia de insolvenţă), la finele anului N – 1 reprezintă
sumele care nu sunt certe, lichide şi exigibile.
Insolvabilităţile reprezintă creanţele principale şi accesoriile (majorări de întârziere/dobânzi)
înscrise în procesele-verbale privind insolvabilitatea, aprobate de conducătorul organului fiscal până la
data de 31 decembrie N - 1.

De exemplu :
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Cod indicator

Încasări

Suprasolviri

Stabiliri

07.02.01.01

6.267

1

7.561

07.02.01.02

12.652

0

13.859

07.02.02.01

1.057

1

1.280

07.02.02.02

1.412

1

1.567

16.02.02.01

2.912

0

4.148

16.02.02.02

2.843

1

3.335

30.02.05

3.065

2

3.632

30.208

6

35.382

Grad de
colectare

Impozit pe clădiri de la
persoane fizice
Impozit şi taxă pe clădiri
de la persoane juridice
Impozit pe teren de la
persoane fizice
Impozit şi taxă pe teren de
la persoane juridice
Impozit pe mijloacele de
transport

deţinute

de

persoane fizic
Impozit pe mijloacele de
transport

deţinute

de

persoane juridice
Venituri din concesiuni şi
închirieri
TOTAL

85,3597%

Metode de calcul - Indicatori cu privire la execuţia bugetelor locale
Indicatorii execuţiei pugetare locale se împart în trei categorii:
-

Indicatori privind veniturile

-

Indicatori privind cheltuielile

-

Inidicatori privind plăţile restatnte

Indicatorii privind veniturile sunt:


Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual între veniturile totale
încasate şi veniturile totale programate pentru perioada de raportare
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Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentual între veniturile
proprii încasate şi veniturile proprii programate pentru perioada de raportare



Gradul de finanţare din veniturile proprii determinat ca raport procentual între
veniturile proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) şi veniturile
totale încasate



Gradul de autofinanţare determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate
(exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) şi veniturile totale încasate



Venituri proprii încasate per capita determinate ca raport între veniturile proprii
încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) şi numărul de locuitori ai
unităţii administrativ-teritoriale



Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate determinat ca raport procentual între
veniturile din impozite pe proprietate încasate şi veniturile din impozite pe proprietate
programate pentru perioada de raportare



Gradul de dependenţă al bugetului local faţă de bugetul de stat determinat ca raport
procentual între încasările din surse primite de la bugetul de stat şi total încasări.



Gradul de autonomie decizională determinat ca raport procentual între veniturile
depersonalizate încasate şi total încasări



Estimatul anual din venituri fiscale locale (venituri fiscale din care se scad cotele şi
sumele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată

Indicatorii privind cheltuielile sunt:
1. Rigiditatea cheltuielilor se determină ca raport procentual între plăţile aferente
cheltuielilor de personal şi total plăţi
2. Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi
3. Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi
4. Ponderea serviciului datoriei publice locale în plăţi totale efectuate
5. Deficitul (excedentul) secţiunii de funcţionare
6. Deficitul (excedentul) secţiunii de dezvoltare
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Indicatorii privind plăţile restante sunt:
1. Total plăţi restante înregistrate la sfârşitul perioadei de raportare, din care:
a. sub 30 de zile
b. peste 30 de zile
c. peste 90 de zile
d. peste 120 de zile

a. către furnizori, creditorii din operaţii comerciale
b. faţă de bugetul general consolidat
c. faţă de salariaţi
d. împrumuturi nerambursate la scadenţă
e. dobânzi restante

Metode de calcul - Echilibrarea secţiunilor bugetelor locale
Veniturile secţiunii de funcţionare sunt:
-

venituri proprii (cu excepţia veniturilor din valorificarea unor bunuri, sumelor
reprezentând amortizarea mijloacelor fixe şi a sumelor aferente depozitelor speciale
pentru construcţia de locuinţe);

-

venituri proprii ale instituţiilor publice locale finanţate integral sau parţial din
venituri proprii;

-

subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente;

-

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor
curente;

-

venituri din împrumuturi acordate instituţiilor şi serviciilor publice locale sau
activităţilor finanţate integral din venituri proprii;

-

vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare,
care se reflectă cu valoare negativă.

Cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt:
-

cheltuieli de personal;
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-

bunuri şi servicii;

-

dobânzi;

-

subvenţii;

-

transferuri curente între unităţile administraţiei publice;

-

alte transferuri pentru cheltuieli curente;

-

asistenţă socială;

-

rambursări de credite;

-

alte cheltuieli;

-

împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice locale sau activităţi finanţate
integral din venituri proprii.

Veniturile secţiunii de dezvoltare sunt:
-

vărsăminte din secţiunea de funcţionare;

-

sume rezultate din valorificarea unor bunuri, sume reprezentând amortizarea
mijloacelor fixe şi sume aferente depozitelor speciale pentru construcţia de locuinţe;

-

subvenţii pentru cheltuieli de capital;

-

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor
de capital;

-

sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate
şi prefinanţări.

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt:
-

cheltuieli de capital;

-

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de postaderare;

-

transferuri pentru cheltuieli de capital;

-

alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital.

-

rambursarea împrumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu
finanţare externă nerambursabilă de postaderare, prevăzută a fi realizată din sumele
rambursate.

Bugetul local trebuie să fie echilibrat.
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Secţiunea de fucţionare trebuie să aibă excedent sau să fie echilibrat. Excedentul secţiunii de
funcţionare poate fi transferat pentru echilibrarea secţiunii de dezvoltare.
Secţiunea de dezvoltare poate avea excedent doar dacă se acoperă din excedentul secţiunii de
funcţionare.

Materia impozabila = multimea obiectelor impozabile sau taxabile, cum ar fi: cladirile,
terenurile, mijloacele de transport, vehiculele lente, afisele, panourile publicitare, firmele instalate la
locul exercitarii activitatii, succesiunile etc.

Expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a. activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și
lucrări pe o piață;
b. clădire - orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent
de denumirea ori de folosința sa, și care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la
adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și
altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul,
indiferent de materialele din care sunt construite;
c. clădire - anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri,
pivnițe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje și altele asemenea;
d. clădire cu destinație mixtă - clădire folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial;
e. clădire nerezidențială - orice clădire care nu este rezidențială;
f. clădire rezidențială - construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru
locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit
ale unei persoane sau familii;
g. nomenclatură stradală - lista care conține denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate
administrativ - teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte,
precum și titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se
organizează pe fiecare localitate rurală și urbană și reprezintă evidența primară unitară
care servește la atribuirea adresei domiciliului/reședinței persoanei fizice, a sediului
persoanei juridice, precum și a fiecărui imobil, teren și/sau clădire;
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h. rangul unei localități - rangul atribuit unei localități conform legii;
i. terenul aferent clădirii de domiciliu - terenul proprietății identificat prin adresa acestuia,
individualizată prin denumire proprie a străzii și numărul poștal atribuit de la adresa de
domiciliu;
j. zone din cadrul localității - zone stabilite de consiliul local, în funcție de poziția terenului
față de centrul localității, de rețelele edilitare, precum și de alte elemente specifice
fiecărei unități administrativ - teritoriale, conform documentațiilor de amenajare a
teritoriului și de urbanism, registrelor agricole, evidențelor specifice cadastrului
imobiliar - edilitar sau altor evidențe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea
terenului.

Impozitele și taxele locale sunt după cum urmează:
a. impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri - orice persoană care are în proprietate o clădire situată
în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazurile prevăzute de
lege;
b. impozitul pe teren și taxa pe teren - orice persoană care are în proprietate teren situat în
România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile prevăzute de lege;
c. impozitul pe mijloacele de transport - orice persoană care are în proprietate un mijloc de
transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru
mijlocul de transport. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât
mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.
d. taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor - orice persoană care trebuie să
obțină un certificat, un aviz sau o autorizație, trebuie să plătească o taxă la compartimentul
de specialitate al autorității administrației publice locale înainte de a i se elibera certificatul,
avizul sau autorizația necesară.
e. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate – cel care beneficiază de servicii
de reclamă și publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere
încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepția
serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și
audiovizuale. Orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afișaj
22

PROCEDURA OPERATIONALĂ
COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

ESTIMAREA VENITURILOR ȘI
MATERIA IMPOZABILĂ

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ..... din ...
Exemplar nr.: ........

pentru reclamă și publicitate, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către
bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este
amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectivă.
f. impozitul pe spectacole - Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o
competiție sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligația de a plăti
impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unității administrativ - teritoriale în
raza căreia are loc manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă.
g. taxele speciale - pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul
persoanelor fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a localității, consiliile
locale, pot adopta taxe speciale. Domeniile în care consiliile locale, pot adopta taxe speciale
pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate
cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare. axele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice
care beneficiază de serviciile oferite de instituția sau serviciul public de interes local, potrivit
regulamentului de organizare și funcționare al acestora, sau de la cele care sunt obligate,
potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.
h. alte taxe locale - Consiliile locale, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor
publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de
arhitectură și arheologice și altele asemenea. Consiliile locale pot institui taxe pentru
deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum
și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător. Taxa pentru îndeplinirea
procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei și poate fi majorată
prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare.
Taxa se face venit la bugetul local. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, consiliul local
stabilește o taxă de până la 32 lei, inclusiv. Consiliile locale, pot institui taxa pentru
reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au alocat
sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor, în condițiile Ordonanței de urgență a
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Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu
modificările și completările ulterioare.

În vederea clarificării și stabilirii reale a situației fiscale a contribuabililor, compartimentele de
specialitate ale autorităților administrației publice locale au competența de a solicita informații și
documente cu relevanță fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori
taxabile, după caz, iar notarii, avocații, executorii judecătorești, organele de poliție, organele vamale,
serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere și înmatriculare a vehiculelor,
serviciile publice comunitare pentru eliberarea pașapoartelor simple, serviciile publice comunitare de
evidență a persoanelor, precum și orice altă entitate care deține informații sau documente cu privire la
bunurile impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoanele care au calitatea de contribuabil au
obligația furnizării acestora fără plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

Odată cu apariţia Legii 227/2015 privind Codul Fiscal materia impozabilă este reglementată prin
prevederi specifice unitare. La anumite categorii de venituri se prevede nivelurile actualizate pentru
impozite pe clădiri, terenuri , auto, alte taxe, dar lasă la îndemâna Consiliilor Locale posibilitatea de a
stabili nivelele altor taxe locale (taxa pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor, taxe de folosire a
domeniului public,taxe piaţă, etc) în conformitate cu specificul economic şi social al zonei. De
asemenea, trebuie menţionată nevoia de fundamentare a bugetului prin majorarea veniturilor, astfel
încât trebuie ţinut cont de prevederile HG 1309/2012.

Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
includ şi reglementări referitoare la impozitele şi taxele locale, stabilesc cadrul legal, precizează
contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite şi taxe, precum şi modul de calcul şi de plată a
acestora. În materie fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte
normative, el precizând foarte explicit impozitele şi taxele care se constituie în venituri ale bugetului
local, urmând ca utilizarea acestora să aibă loc în condiţiile reglementărilor specifice (Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale ).
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Inventarierea masei impozabile se realizeaza, in mod obligatoriu, inaintea elaborarii
proiectului bugetului local, in scopul fundamentarii partii de venituri a acestuia, fapt pentru care
autoritatea publica locala, prin compartimentele de specialitate , au in vedere urmatoarele:
a. identificarea actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv a
hotararilor consiliului local sau ale consiliului judetean dupa caz;
b. identificarea actelor normative in temeiul carora s-au acordat, pe perioada de 5 ani anteriori
anului fiscal curent, ori se pot acorda facilitati fiscale;
c. Planul de amenajare a teritoriului , planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale,
nomenclatura stradala sau orice alte documente asemanatoare, precum si evidente speciftce
cadastru imobiliar- edilitar acolo unde acestea sunt realizate, care stau la baza fundamentarii
proiectelor de hoatarari privind delimitarea zonelor in cadrul fiecarei unitati administrativ
teritoriale;
d. întocmirea si tinerea la zi a registrului agricol care constituie surse de date privind
persoanele fizice si persoanele juridice care detin proprietati imopozabile sau taxabile in
raza teritoriala a comunei;
e. verificarea, pe perioadei autorizatiei de construire, a gradului de realizare a lucrarilor, in
scopul identiftcarii datei la care cladirile sunt supuse impozitarii;
f. Analiza mentinerii starii de insolvabilitate a contribuabilor inregistrati in evidenta separata
si pe cale de consecinta, identificarea sumelor din evidenta separata, ce pot ft colectate in
anul de referinta;
g. Întocmirea matricolei pentru evidenta centralizata pe impozitul pe cladiri , a impozitului pe
teren si a taxei asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor ftzice, model stabili prin
codul de procedura ftscala;
h. întocmirea matricolei pentru evidenta centralizata pe impozitul pe cladiri , a impozitului pe
teren si a taxei asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor juridice, model stabili
prin codul de procedura fiscala;
i. intocmirea si tinerea la zi a registrului de rol nominal unic, model stabilit prin codul de
procedura fiscala;
j. orice alte documente necuprinse la litera a) - h) , in care sunt consemnate elemente speci
fice materiei impozabile.
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În inventarierea materiei impozabile, trebuie să se țină cont de :


proprietatea - persoane fizice / persoane juridice;



în cazul clădirilor – de elementele de fabricație (beton, lemn, alte materiale), de
suprafață, de destinația clădirii (locuință, anexă, altă destinație, etc.);



în cazul terenurilor – de amplsamentul lor (intravilan / extravilan), categoria de folosință,
suprafață, etc.;



în cazul mijloacelor de transport – de tip, de capacitatea cilindrică, de utilizare, etc.;



veniturile rezultate dun concesiuni / închirieri, etc.;



scutiri / bonificații.

Analizand prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare,
in care la Titlul IX - Impozite si taxe locale, este stabilit cadrul legal pentru impozitele si taxele ce
se constituie in venituri la bugetele locale, sunt următoarele situații :
Potrivit art.489 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal - Majorarea impozitelor și taxelor
locale de consiliile locale :
(1) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității
executive, poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în
prezentul titlu, în funcție de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum
și de necesitățile bugetare locale, cu excepția taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit.
b) și c).
(2) Cotele adiționale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile
maxime stabilite în prezentul titlu.
(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a
administrației publice locale.
(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora
impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin
hotărâre a consiliului local.
(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500%
pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.
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(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor prevăzute la alin. (5) se
adoptă prin hotărâre a consiliului local.
(7) Clădirile și terenurile care intră sub incidența alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.

Potrivit pct. 24 (1) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal "pentru aplicarea
prevederilor art. 456 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotarari privind scutirea sau
reducerea impozitului pe clddiri si a taxei pe cladiri pe bază de criterii si proceduri proprii.'

Potrivit art.490 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal - Controlul și colectarea impozitelor
și taxelor locale :
Autoritățile administrației publice locale și organele speciale ale acestora, după caz, sunt
responsabile pentru stabilirea, controlul și colectarea impozitelor și taxelor locale, precum și a
amenzilor și penalizărilor aferente.

Potrivit art. 491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal - Indexarea impozitelor și taxelor
locale
(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau
care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,
până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul
fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în
anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului
General al Municipiului București.
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Potrivit art.494 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal - Implicații bugetare ale
impozitelor și taxelor locale
(1) Impozitele și taxele locale, majorările de întârziere, precum și amenzile aferente acestora
constituie integral venituri la bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale.
(2) Impozitul pe clădiri, precum și amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul
local al unității administrativ - teritoriale în raza căreia este situată clădirea respectivă.
(3) Impozitul pe teren, precum și amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul
local al unității administrativ - teritoriale în raza căreia este situat terenul respectiv.
(4) Cu excepțiile prevăzute la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport, majorările de
întârziere, precum și amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al
unității administrativ - teritoriale în raza căreia trebuie înmatriculat sau înregistrat
mijlocul de transport respectiv.
(5) Veniturile provenite din impozitul pe mijlocul de transport stabilit în concordanță cu
prevederile art. 470 alin. (5) și (6), majorările de întârziere, precum și amenzile aferente
se pot utiliza exclusiv pentru lucrări de întreținere, modernizare, reabilitare și construire
a drumurilor locale și județene, din care 60% constituie venituri la bugetul local și 40%
constituie venituri la bugetul județean. În cazul municipiului București, impozitul
constituie venituri în proporție de 60% la bugetele sectoarelor și 40% la bugetul
municipiului București.
(6) Taxele locale prevăzute la cap. V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale
ale unităților administrativ - teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a
autorizațiilor de construire de către președinții consiliilor județene, cu avizul primarilor
comunelor, taxele datorate constituie venit în proporție de 50% la bugetul local al
comunelor și de 50% la bugetul local al județului.
(7) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, precum și amenzile aferente
constituie venituri la bugetul local al unității administrativ - teritoriale unde este situat
afișajul, panoul sau structura pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate.
(8) Impozitul pe spectacole, precum și amenzile aferente constituie venituri la bugetul local
al unității administrativ - teritoriale unde are loc manifestarea artistică, competiția
sportivă sau altă activitate distractivă.
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(9) Celelalte taxe locale prevăzute la art. 486, precum și amenzile aferente constituie venituri
la bugetul local al unității administrativ - teritoriale unde este situat locul public sau
echipamentul respectiv ori unde trebuie înmatriculat vehiculul lent.
(10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
a. majorările pentru plata cu întârziere a impozitelor și taxelor locale;
b. taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege;
c. taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea
cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.
(11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) și c) se ajustează pentru a reflecta rata inflației în
conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
(12) În vederea clarificării și stabilirii reale a situației fiscale a contribuabililor,
compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale au
competența de a solicita informații și documente cu relevanță fiscală sau pentru
identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii,
avocații, executorii judecătorești, organele de poliție, organele vamale, serviciile publice
comunitare pentru regimul permiselor de conducere și înmatriculare a vehiculelor,
serviciile publice comunitare pentru eliberarea pașapoartelor simple, serviciile publice
comunitare de evidență a persoanelor, precum și orice altă entitate care deține informații
sau documente cu privire la bunurile impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoanele
care au calitatea de contribuabil au obligația furnizării acestora fără plată, în termen de
15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
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9. Responsabilitati
Ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita
prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice
respective și cu respectarea dispozițiilor legale.

Ordonatorii de credite răspund de:
a. elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu;
b. urmărirea modului de realizare a veniturilor;
c. angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a
veniturilor bugetare posibil de încasat;
d. integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituției pe care o conduc;
e. organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare
asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;
f. organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului
de investiții publice;
g. organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;
h. organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;
i. alte atribuții stabilite de dispozițiile legale.
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10. Anexe
Nr.

Denumirea

anexa

anexei

0

1

Arhivare

Nr.de
Elaborator

2

Aprobat

3

1

2

3

31

exem
plare

Difuzare

4

5

perioada

Alte

loc
6

7

8
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11.Cuprins
Numarul
componentei
in cadrul

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale

procedurii
operationale
Coperta
1.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau,
dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

2.

Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

3.

Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz,
revizia din cadrul editiei procedurii operationale

4.

Scopul procedurii operationale

5.

Domeniul de aplicare a procedurii operationale

6.

Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate

7.

Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

8.

Descrierea procedurii operationale

9.

Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

10.

Anexe, inregistrari, arhivari

11.

Cuprins
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PROCEDURA OPERATIONALA

INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE

P.O. Ctb. 21
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz,
a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente
privind
responsabilii/
operatiunea

Numele si
Functia

Data

Semnatura

5

prenumele

1

2

3

4

1.1.

Elaborat

Luchian Ionela

Contabil

16.04.2018

1.2.

Verificat

Moscu Ioan

Comisie
SCIM

16.04.2018

1.3

Aprobat

Stanciu Ghiorghe

Primar

16.04.2018
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Editia/ revizia in
cadrul editiei

Componenta
revizuita

Modalitatea
reviziei

Data de la care se
aplica prevederile
editiei sau reviziei
editiei

1

2

3

4

2.1.

Editia 1

X

X

01.02.2017

2.2.

Revizia 1

X

X

16.04.2018

2.3

Revizia 2
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale
Scopul
difuzarii

Exem
plar
nr.

Comparti
ment

Functia

Nume si
prenume

Data
primirii

Semnatura

1

2

3

4

5

6

7

3.1.

Aplicare

1

Contabilitate

Contabil

Luchian
Ionela

16.04.2018

3.2.

Informare
/ Aprobare

1

Primar

Primar

Stanciu
Ghiorghe

16.04.2018

3.3.

Evidenta

1

Contabilitate

Contabil

Luchian
Ionela

16.04.2018

3.4.

Arhivare

1

Contabilitate

Contabil

Luchian
Ionela

16.04.2018

3.5.

Alte
scopuri

-

-

-

-

-
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4. Scopul procedurii operationale
4.1. Procedura este elaborată pentru a asigura continuitatea activitatii de intocmire a situatiilor financiare
trimestriale si anuale, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.

4.2 Documentatia intocmita la pct.4.1. da asigurari ordonatorului de credite ca aceasta este completa
si conform legislatiei economice in vigoare.

4.4 Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin pentru audit sau alte organisme
abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru primar in luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfasurari
a activitatii de intocmire a situatiilor financiare trimestriale si anuale.

37

PROCEDURA OPERATIONALĂ
COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR
FINANCIARE

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 21

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ..... din ...
Exemplar nr.: ........

5. Domeniul de aplicare
5.1. Precizarea (definirii) activitatii la care se refera procedura operationala
Prezenta procedură se aplică de catre personalul din cadrul Compartimentului Contabilitate si
se realizeaza prin activitatea de intocmire a situatiilor financiare trimestriale si anuale.

5.2. Lista compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii
procedurate; lista compartimentelor implicate in procesul activitatii:
1. Compartimentul Contabilitate ;
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6. Documente de referinta
-

Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii (**republicată**).

-

Legea nr.500/2002 a Finanţelor Publice.

-

Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale.

-

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

-

Codul de Procedură Fiscală

-

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată.

-

OMFP nr. 2634/2015 – privind documentele financiar contabile

-

ORDIN Nr. 845/2014 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;
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7. Definitii si prescurtari
7.1.

Definiții
1)

An bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul. Anul bugetar este anul
calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie.

2)

Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează
fonduri publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate.

3)

Angajament legal - fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din
care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice.

4)

Articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinată în funcţie
de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează
natura unei cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă.

5)

Buget – document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile
sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice.

6)

Balanţa de verificare - procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sauori de
cate ori este nevoie, se grupează si se sistematizează informaţiile in conturi,urmarindu-se
respectarea dublei înregistrări (Lista tuturor conturilor soldate si nesoldate).

7)

Cartea mare, in care sunt prezentate, in funcţie de forma, informaţii privind soldurile,
rulajele si sumele conturilor).

8)

Bilanţ - document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul si capitalulpropriu al
unei Organizaţii la încheierea exerciţiului financiar, precum si in celelalte situaţiiprevăzute
de lege.

9)

Balanţa - Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care secompara si
se raportează indicatorii care urmează a fi corelaţi, echilibraţi, pe o anumita perioada.

10) Clasificaţie

bugetară

-

gruparea

veniturilor

şi

cheltuielilor

bugetare

într-o

ordineobligatorie şi după criterii unitare.
11) Control

financiar preventiv - activitatea prin care se verifică legalitatea

şiregularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului
public, înainte de aprobarea acestora.
12) Cont — procedeu contabil de urmărire permanenta si sistematica, intr-o formaspeciala, in
expresie valorica si uneori cantitativa, existenta si mişcarea mijloacelor si asurselor
acestora, precum si procesele economice si rezultatele acestora.
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13) Creanţe - valori avansate temporar de o organizaţie terţilor (persoane fizice saujuridice)
pentru care urmează sa primească un echivalent (o suma de bani sau un serviciu).
14) Credit - partea dreapta a oricărui cont - relaţie băneasca apăruta in legătura cuacordarea de
împrumuturi in bani unor persoane (fizice sau juridice) sau in legătura cuamânarea plaţii
pentru merfurile/serviciile prestate.
15) Credit bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până Ia carese pot
ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractateîn cursul
exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale,respectiv se
pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni.
16) Deschidere de credite bugetare - aprobare comunicată Trezoreriei Statului de către
Ordonantatorul principal de credite in limita căreia se pot efectua repartizări de
credite,bugetare si plaţi de casa din bugetele locale.
17) Evidenta

contabila

-

înregistrare

situaţiapatrimoniala si a rezultatelor

sistematica

a

informaţiilor

privind

obţinute de către un agent economico-social, atât

pentrunecesităţile acestuia cat si pentru relaţiile cu asociaţii sau acţionarii, clienţii,
furnizorii,băncile, organele fiscale si alte persoane juridice sau fizice.
18) Execuţie bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare aplăţii
cheltuielilor aprobate prin buget.
19) Exerciţiu bugetar - perioada egală cu anul bugetar pentru care se elaborează, seaprobă, se
execută şi se raportează bugetul.
20) Extras de cont - document ce atesta tranzacţiile cu disponibilităţi.
21) Fise de cont - document contabil unde se înregistrează in ordine cronologica toateoperaţiile
economice după documentele de evidenta si după articole contabile.
22) Furnizor - datorie a organizaţiei echivalenta valorii bunurilor, lucrărilor si serviciilor
primite de la terţi.
23) Garanţie - ansamblu de mijloace juridice de garantare a obligaţiilor prin afectarea unui bun
al debitorului sau chiar al altei persoane, in scopul asigurării executării obligaţiei asumate.
24) Jurnal

-

un

registru

contabil

unde

se

inregistreaza

toate

operaţiunile

–

mişcărilepatrimoniului (economico-fmanciare) sistematic si in ordine cronologica.
25) Lege bugetară anuală - lege care prevede şi autorizează pentru fiecare an bugetar
veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar.
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26) Lege de rectificare - lege care modifică în cursul exerciţiului bugetar legea bugetară
anuală.
27) Lichidarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa
angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile
de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care să ateste
operaţiunile respective.
28) Nota contabila - document justificativ de înregistrare in contabilitatea sintetica sianalitica,
de regula pentru operaţiunile care nu au la baza documente justificative (stornari,virări, etc).
29) Obligaţie de plata - raport juridic în virtutea căruia debitorul este ţinut faţă decreditor la a
da o anume suma sub sancţiunea constrângerii.
30) Ordonanţarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare în care se confirmăcă
livrările de bunuri şi de servicii au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi căplata
poate fi realizată.
31) Plata cheltuielilor - faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final princare
instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţi.
32) Plata - faza din procesul execuţiei bugetare reprezentând actui final prin careinstituţia
publică achită obligaţiile sale faţă de terţii creditori (este eliberată de obligaţiilesale faţă de
terţii creditori).
33) Registru

Jurnal

-

documentul

contabil

in

care

se

efectuează

înregistrareacronologica a tuturor tranzacţiilor, evenimentelor si a operaţiilor, prezentând
sumeleconturilor implicate debitoare sau creditoare si alte informaţii legate de acestea.
34) Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie
urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii,
cu privire la aspectul procesual.
35) Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei
proceduri operationale, aprobata si difuzata.
36) Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie
asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii
operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate.
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7.2. Abrevieri ale termenilor
Abrevierea
L

Termenul abreviat
Lege

OMFP

Ordin al Ministrului Finanţelor Publice

CFPP

control financiar preventiv propriu

OP
OPC
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Ordin de plata
Ordonator principal de credite

Ct

contabilitate

E

elaborare

V

verificare

Ap

aprobare

Ah

arhivare

Acp

alte compartimente;
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8. Descrierea procedurii
8.1. Generalități
Situaţiile financiare trimestriale şi anuale reprezintă documente oficiale de prezentare a
patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei
bugetului de venituri şi cheltuieli la data raportării.
Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională pe modelele aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea,
depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare precum şi modelele acestora
publicat în Monitorul Oficial, adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pentru
anul respectiv şi ale ordonanţelor de rectificare, precum şi a altor reglementări în vigoare.
În baza art. 56 alin.(1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, pe baza situaţiilor
financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de
unităţile trezoreriei statului, Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează Contul general de execuţie
a bugetului de stat.

8.2.

Documente utilizate
FORMULARE :
-

Cod 01 – Bilanţ.

-

Cod 02 – Contul de rezultat patrimonial.

-

Cod 03 – Situaţia fluxurilor de trezorerie - conturi trezorerie.

-

Cod 04 - Situaţia fluxurilor de trezorerie- conturi bancare, garanţii materiale.

ANEXE:
-

Anexa 12 – Contul de execuţie buget local – Venituri.

-

Anexa 13 - Contul de execuţie buget local – Cheltuieli.

-

Anexa 8 – Cont execuţie activităţi finanţate integral din venituri proprii - Venituri.

-

Anexa 10 - Cont execuţie activităţi finanţate integral din venituri proprii – Cheltuieli.

-

Anexa 16 – Cont execuţie credite interne.

-

Anexa 17 – Cont execuţie fonduri externe nerambursabile – Venituri.
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-

Anexa 18 – Cont execuţie fonduri externe nerambursabile – Cheltuieli.

-

Anexa 19 – Cont execuţie fonduri în afara bugetului local - Venituri.

-

Anexa 20 – Cont execuţie fonduri în afara bugetului local - Cheltuieli.

-

Anexa 23 – Cont de execuţie donaţii şi sponsorizări.

-

Anexa 7 – Cont execuţie instituţii publice (detalierea cheltuielilor) – Cheltuieli.

-

Anexa 30 – Plăţi restante (separat pentru buget şi alte fonduri).

-

Anexa 33 - Asistenţi personali pentru persoane cu handicap.

-

Anexa 34 – Situaţia modificărilor în structura activelor nete.

-

Anexa 35a – situaţia activelor fixe amortizabile.

-

Anexa 35b – situaţia activelor fixe neamortizabile.

-

Anexa 40b – Situaţia activelor şi datoriilor.

-

Anexa 16b – Disponibil din mijloace cu destinaţie specială.

8.3. Continutul si rolul documentelor
Trimestrial si anual, ordonatorii principali de credite intocmesc situatii financiare asupra
executiei bugetare, care se depun la directiile generale ale finantelor publice.
Ministerul Finanţelor Publice comunică trimestrial şi anual unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale indicatori cu privire la execuţia bugetelor. Indicatorii se stabilesc prin
metodologia aprobată prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului
finanţelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităţilor administrativteritoriale.
Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare
anuale rapoarte anuale de performanta, in care sa prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele
preconizate si pe cele obtinute, indicatorii si costurile asociate, precum si situatii privind angajamentele
legale.
Situatiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezinta de catre ordonatorii principali
de credite, spre aprobare, autoritatilor deliberative.

8.3.1. Elaborarea Situaţiilor financiare proprii
Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale,
instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub
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autoritatea lor au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.
Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III se
compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie
bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.
La intocmirea situaţiilor financiare anuale se va avea in vedere respectarea principiilor
contabilităţii de angajamente.
Planul de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia:
 principiul continuităţii activităţii;
 principiul permanentei metodelor;
 principiul prudentei;
 principiul contabilităţii pe baza de angajamente;
 principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii;
 principiul intangibilitatii;
 principiul necompensarii;
 principiul comparabilitatii informaţiilor;
 principiul materialităţii (pragul de semnificaţie);
 principiul prevalentei economicului asuprajuridicului (realitatea asupra aparentei).
Pentru respectarea principiului contabilităţii pe baza de angajamente, potrivit căruia efectele
tranzacţiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile si evenimentele se produc
si nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul de numerar este incasat sau plătit, iar veniturile si
cheltuielile sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situaţiile financiare ale perioadelor de
raportare, se va avea in vedere momentul constatării drepturilor si obligaţiilor, al veniturilor si al
cheltuielilor, astfel:
 pentru creanţe, datorii si capitaluri, când iau naştere drepturi si obligaţii cu valoare
economica;
 pentru venituri, când au fost realizate (obţinute);
 pentru cheltuieli, când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate).
Momentul recunoaşterii cheltuielilor:
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 cheltuielile de personal - in perioada când munca a fost prestata;
 cheltuielile cu stocurile - când au fost consumate, cu excepţia materialelor de natura
obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaşte Ia scoaterea din folosinţa;
 costurile cu serviciile - in perioada când serviciile au fost prestate si lucrările executate;
 costurile cu dobânzile - in perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut;
 cheltuielile din diferente de curs valutar - la momentul decontării creanţelor si datoriilor
in valuta sau reevaluării acestora cu ocazia raportării in situaţiile financiare;
 costurile de capital - lunar, sub forma amortizării care se înregistrează sistematic, pe
parcursul duratei de viata utile a activului fix;
 transferurile intre unităţi ale administraţiei publice (curente si de capital), alte transferuri
(interne si in străinătate, contribuţia României la bugetul Uniunii Europene) - ca si costuri
la instituţia care transfera fondurile.

Momentul recunoaşterii veniturilor:
 veniturile fiscale - la momentul declarării pe baza de declaraţie fiscala sau decizie a
organului fiscal;
 veniturile din activităţi economice - la momentul transferului dreptului de proprietate către
clienţi (la emiterea facturii);
 veniturile din diferente de curs valutar - la momentul decontării creanţelor si datoriilor in
valuta sau reevaluării acestora cu ocazia raportării in situaţiile financiare;
 veniturile din dobânzi - pe măsura generării veniturilor respective (când sunt cuvenite).
Situaţiile financiare se întocmesc in moneda naţionala, respectiv in lei, fara subdiviziunile leului.
Pentru necesitaţi proprii de informare si la solicitarea unor organisme internaţionale, se pot întocmi
situaţii financiare si intr-o alta moneda.
Situaţiile financiare anuale se intocmesc pe modelele aprobate, având in vedere corelaţiile dintre
formularele de situaţii financiare si anexele la acestea, adaptate structurii indicatorilor aprobaţi, precum
si altor reglementari in vigoare.
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8.3.2. Semnare, aprobare
Situaţiile Financiare se semnează de către contabilul sef si se aproba de către primarul Comunei.
Conform prevederilor art 30 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată cu modificări şi
completări, situaţiile financiare vor fi însoţite de o declaraţie a persoanelor de mai sus prn care se
confirmă că:
-

politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare sunt în conformitate cu
reglementările contabile aplicabile;

-

situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a celorlalte informaţii
referitoare la activitatea desfăşurată;

-

persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate;

-

situaţiile financiare vor fi însoţite de Raportul de analiză pe bază de bilanţ care va cuprinde
notele explicative precizate în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006;

-

Potrivit prevederilor din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, “Compartimentul de
audit public intern auditează cel puţin odată la 3 ani, sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia”,
în consens cu buna practică în domeniu, situaţiile financiare anuale.

8.3.3. Execuţia Bugetului
Pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor
privind execuţia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si a bugetelor
fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, si in urma verificării
si analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice elaborează Contul general anual de execuţie a
bugetului de stat si, respectiv, Contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care le
prezintă Guvernului si care, după verificare de către Curtea de Conturi, se aproba de Parlament.
Anual Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte bilanţul instituţiilor publice. Bilanţul anual al
instituţiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului odată
cu Contul general anual de execuţie a bugetului de stat.
Toate Documentele elaborate in cursul acestei proceduri se arhivează conform normelor in
vigoare.
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8.4. Resurse umane: 1 consilier;

8.5. Resurse materiale: echipamente informatice – calculatoare, imprimante, Xerox si consumabile
(plicuri, hirtie, toner, dosare etc.)

8.6. Resurse financiare: necesare sustinerii resurselor specificate la punctele 8.4. si 8.5.

8.7. Controale interne : persoana desemnata sa conduca evidenta contabila trebuie sa faca analizele
continutului fiecarui cont si sa clarifice sumele necorspunzatoare in asa fel incat situatiile
financiare sa reflecte realitatea si fidelitatea operatiunilor economico financiare desfasurate de
fiecare unitate administrativ teritoriala.
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9. Responsabilitati
9.1. Primarul UAT


Răspunde de intocmirea planurilor de conturi cu dezvoltarea conturilor in analitice, precum
si monografii conţinând operaţiuni specifice domeniului de activitate al Comunei Prisacani.



Aproba Situaţiile financiare centralizate la nivelul UAT.

9.2. Contabilul sef


Elaborează si semnează planurilor de conturi cu dezvoltarea conturilor in analitice,precum
si monografii conţinând operaţiuni specifice domeniului de activitate al UAT;



Verifica si semnează Situaţiile financiare proprii si centralizatoare.

9.3. Compartimentul Contabilitate


Elaborează Situaţiile financiare proprii;



Verifica Situaţiile financiare ale Instituţiilor de sub autoritatea UAT;



Elaborează Situaţiile financiare centralizatoare;



Arhivează inregistrarile rezultate.

50

10.
Nr.
anexa
0
1.

PROCEDURA OPERATIONALĂ

COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

Revizia: Nr.de ex. : Pagina ..... din ...
Exemplar nr.: ........

Anexe
Denumirea
anexei
1
Anexa 1 Diagrama flux

Elaborator

Aprobat

2

3

Nr.de
exemplare
4

Difuzare
5
Contabilitate

2.

Anexa 2: BILANŢ

Contabil sef

Primar

1

3.

Anexa 3: CONTUL DE REZULTAT
PATRIMONIAL la data de .........

Contabil sef

Primar

1

Contabilitate

4.

Anexa 4: SITUAŢIA FLUXURILOR DE
TREZORERIE la data de ........

Contabil sef

Primar

1

Contabilitate

5.

Anexa 5: SITUAŢIA FLUXURILOR DE
TREZORERIE la data de ............

Contabil sef

Primar

1

Contabilitate

Contabil sef

Primar

1

Contabil sef

Primar

1

Contabil sef

Primar

1

6.

7.

8.

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2

Anexa 6: CONTUL DE EXECUŢIE A
BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE
–
Cheltuieli la data de ...........
Anexa 7: CONTUL DE EXECUŢIE A
BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE
FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI
SUBVENŢII
(DE
SUBORDONARE
LOCALĂ) - VENITURI la data de
Anexa 11: CONTUL DE EXECUŢIE A
BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE
FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI
SUBVENŢII
(DE
SUBORDONARE

51

Contabilitate

Contabilitate

Contabilitate

Arhivare
loc
perioada
6
7

Alte
8

Nr.
anexa
0

PROCEDURA OPERATIONALĂ

COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea
anexei
1
LOCALĂ) - CHELTUIELI la data de
.............

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : -

Elaborator

Aprobat

2

3

Nr.de
exemplare
4

Pagina ..... din ...
Exemplar nr.: ........

Difuzare
5

9.

Anexa 12: CONTUL DE EXECUŢIE A
BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data
de .....

Contabil sef

Primar

1

10.

Anexa 13: CONTUL DE EXECUŢIE A
BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la
data de ..........

Contabil sef

Primar

1

11.

Anexa 14a: DISPONIBIL DIN MIJLOACE
CU DESTINAŢIE SPECIALĂ la data de ......

Contabil sef

Primar

1

12.

Anexa 30: PLĂŢI RESTANTE la data de
............

Contabil sef

Primar

1

Contabilitate

13.

Anexa 34 SITUATIA MODIFICARILOR IN
STRUCTURA
ACTIVELOR
NETE/CAPITALURILOR

Contabil sef

Primar

1

Contabilitate

14.

Anexa 35a SITUATIA ACTIVELOR FIXE
AMORTIZABILE

Contabil sef

Primar

1

Contabilitate

52

Contabilitate

Contabilitate

Contabilitate

Arhivare
loc
perioada
6
7

Alte
8

Nr.
anexa
0

PROCEDURA OPERATIONALĂ

COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea
anexei
1

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : -

Elaborator

Aprobat

2

3

Nr.de
exemplare
4

Pagina ..... din ...
Exemplar nr.: ........

Difuzare
5

15.

Anexa 35b SITUATIA ACTIVELOR FIXE
NEAMORTIZABILE

Contabil sef

Primar

1

Contabilitate

16.

Anexa 40b: SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI
DATORIILOR
INSTITUŢIILOR
PUBLICE
DIN
ADMINISTRAŢIA
LOCALĂ la data de .......

Contabil sef

Primar

1

Contabilitate

53

Arhivare
loc
perioada
6
7

Alte
8

PROCEDURA OPERATIONALĂ
COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

INTOCMIREA SITUATIILOR
FINANCIARE

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ..... din ...
Exemplar nr.: ........

Anexa 1 – Diagrama flux

ANEXA 2
54

PROCEDURA OPERATIONALĂ
COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

INTOCMIREA SITUATIILOR
FINANCIARE

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ..... din ...
Exemplar nr.: ........

ANEXA 2
BILANŢ
la data de …….
cod
01

-lei-

NR.

DENUMIREA INDICATORILOR

Sold la
începutul
anului

Sold la
sfârşitul
perioadei

C

1

2

ACTIVE

01

X

X

ACTIVE NECURENTE

02

X

X

Active fixe necorporale

03

CRT.

rând

A
A.

1.

Cod

B

(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)
2.

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale,
plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active
corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)

04

3.

Terenuri şi clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)

05

4.

Alte active nefinanciare

06

(ct.215)
5.

Active financiare necurente (investiţii pe termen
lung) peste un an

07

(ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+
2678+2679-296) din care:

6.

Titluri de participare
(ct.260-296)

08

Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate
după o perioada mai mare de un an
(ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:

09
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Creante comerciale necurente – sume ce urmează a
fi încasate după o perioada mai mare de un an
(ct
4112+4118+4612 – 4912 - 4962)

10

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

15

ACTIVE CURENTE

18

Stocuri

19

X

X

X

X

(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+
332+341+345+346+347+349+351+354+356+
357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391
-392-393-394-395-396-397-398)
2.

Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate
într-o perioadă mai mică de un an-

20

Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte
decontări
(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+
4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din
care:

21

Creanţe comerciale şi avansuri (ct.232+234+409+
4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care

22

Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)

22.1

Creanţe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+
444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664
+4665+4669+481**+482** - 497) din care:

23

Creanţele bugetului general consolidat
(ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)

24

Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe
nerambursabile şi fonduri de la buget
(ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515
+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563
+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**
+474+476) din care:

25
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Sume de primit de la Comisia Europeană
(ct.4501+4503+4505+4507)

26

Împrumuturi pe termen scurt acordate
(ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679
+4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687
+4688+ 4689 + 469)

27

Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)

30

3.

Investiţii pe termen scurt (ct.505-595)

31

4.

Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :

32

Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de
trezorerie
(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153
+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221
+5222+523++5251+5252+5253+526+527+
528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532
+542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557
+5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711
+5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din
care:

33

depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)

34

Conturi la instituţii de credit, casă, avansuri de
trezorerie
(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+
5151+5152+5153+5161 +5162+5171
+5172
+5187 +5314+5411+5412+542+ 550+
5583+5592+5601 +5602) din care:

35

depozite (ct. 5153+5187+5602)

36

Total disponibilităţi (rd.33+35)

40

5

Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale
(ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242
+5243)

41

6

Cheltuieli în avans (ct. 471 )

42

7

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)

45
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8

TOTAL ACTIVE (rd.15+45)

46

B.

DATORII

50

DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite
după-o perioadă mai mare de un an

51

Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după
o perioadă mai mare de un an

52

1

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2

X

X

X

X

X

X

(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:

2

Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)

53

Împrumuturi pe termen lung

54

(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+
1672+168 -169)
3

1

Provizioane (cont 151)

55

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

58

DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite
într-o perioadă de pană la un an

59

Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări

60

(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481
+482+ 483+ 269+509+5128) din care:
Datorii comerciale şi avansuri
(ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:
Avansuri primite (ct.419)
2

61
61.1

Datorii către bugete

62

(ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+
4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+
+473+481+482) din care:

4679

Datoriile instituţiilor publice către bugete
(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care
Contribuţii sociale (ct.431+437)

63

63.1

58
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64

65

(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521
+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+
4584+ 4585+459+462+473 +475 )

4

din care: sume datorate Comisiei Europene
(ct.4502+4504+4506+459+462)

66

Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi
plătite într-o perioadă de până la un an

70

(ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+
5197+5198)
5

Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeazăa fi
plătite în cursul exerciţiului curent
(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671
+168-169)

71

6

Salariile angajaţilor

72

(ct.421+423+426+4271+4273+4281)
7
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Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane
(pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)

73

(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:
Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse
(ct.422+424+429)

73.1

8

Venituri în avans (ct.472)

74

9

Provizioane (ct. 151)

75

10

TOTAL DATORII CURENTE
(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

78

11

TOTAL DATORII (rd.58+78)

79
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80

(rd.80= rd.46-79 = rd.90)
C.

CAPITALURI PROPRII

83

1.

Rezerve, fonduri
(ct.100+101+102+103+104+105+106+131+
132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+
1394+1396+1399)

84

2.

Rezultatul reportat

85

X

X

(ct.117- sold creditor)
3.

Rezultatul reportat

86

(ct.117- sold debitor)
4.

Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold
creditor)

87

5.

Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold
debitor)

88

6

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

90

Conducătorul instituţiei

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
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ANEXA 3

Anexa 2: CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de .........
Nr.

DENUMIREA INDICATORULUI

crt.
A

B

Cod

1. VENITURI OPERAŢIONALE

01

1. Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor

02

(ct. 730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)
03

(ct. 701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)
3. Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială

04

(ct. 770+771+772+773+774+776+778+779)
4. Alte venituri operaţionale

05

(ct. 714+719+721 +722+781)
TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd. 02+03+04+05)

06

II. CHELTUIELI OPERAŢIONALE

07

1. Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor

08

(ct. 641+642+645+646+647)
2. Subvenţii şi transferuri

09

(ct. 670+671+672+673+674+676+677+ 679)
3. Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi

10

(ct.
601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+62
9)
4. Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane

11

(ct. 681+682+689)
5. Alte cheltuieli operaţionale

12

(ct. 635+654+658)
TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd. 08+09+10+11+12)
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ

13
14

- EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)

15

- DEFICIT (rd. 13 - rd. 06)

16

61

An

rând precedent curent
C

2. Venituri din activităţi economice

An

1

2
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IV. VENITURI FINANCIARE
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17

(ct. 763+764+765+766+767+768+769+786)
V. CHELTUIELI FINANCIARE

18

(ct. 663+664+665+666+667+668+669+686)
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ

19

- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)

20

- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)

21

VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

22

- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)

23

- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)

24

VIII VENITURI EXTRAORDINARE
.

25

(ct. 790+791)

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

26

(ct. 690+691)
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ

27

- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)

28

- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)

29

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI

30

- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)

31

- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)

32
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Anexa 3: SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ........
Cod 03
DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rând

A

B

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ

01

1. Încasări

02

2. Plăţi

03

3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02 - rd. 03)

04

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII

05

1. Încasări

06

2. Plăţi

07

3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd. 06-07)

08

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE

09

1. Încasări

10

2. Plăţi

11

3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd. 10 - rd. 11)

12

IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI

13

ECHIVALENT DE NUMERAR
(rd. 04+rd. 08+rd. 12)
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL

14

ANULUI
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL

15

PERIOADEI (rd. 13+rd. 14), din care:
Depozite

16

63
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Anexa 5

Anexa 4: SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ............
Cod 04
DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rând

A

B

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALA

01

1. Încasări

02

2. Plăţi

03

3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02 - rd. 03)

04

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII

05

1. Încasări

06

2. Plăţi

07

3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd. 06-07)

08

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE

09

1. Încasări

10

2. Plăţi

11

3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd. 10 - rd. 11)

12

IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI

13

ECHIVALENT DE NUMERAR
(rd. 04+rd. 08+rd. 12)
V.

NUMERAR

ŞI

ECHIVALENT

DE

NUMERAR

LA

14

DE

NUMERAR

LA

15

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
VI.

NUMERAR

ŞI

ECHIVALENT

SFÂRŞITUL ANULUI (rd. 13+rd. 14), din care:
1. Depozite

16

2. Disponibilităţi la bănci în străinătate

17

3. Diferenţe din reevaluare

18
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ANEXA 6

Anexa 7: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE –
Cheltuieli la data de ...........
Capitol .............. Subcapitol .............:

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

A

B

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+591
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
Cheltuieli salariate în bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)
Salarii de bază
Salarii de merit
Indemnizaţie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru condiţii de muncă
Alte sporuri
Ore suplimentare
Fond de premii
Prima de vacanţă
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent plăţii cu ora
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii
Indemnizaţii de delegare

Credite bugetare
Angajamente Angajamente
trimestriale/
bugetare
legale
iniţiale
definitive
1
2
3
4

01
10
10.01
10.01.01
10.01.02
10.01.03
10.01.04
10.01.05
10.01.06
10.01.07
10.01.08
10.01.09
10.01.10
10.01.11
10.01.12
10.01.13
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Cod: P.O.Ctb. 20

DENUMIREA INDICATORILOR*)
A
Indemnizaţii de detaşare
Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă
Alocaţii pentru locuinţe
Alte drepturi salariate în bani
Cheltuieli salariate în natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)
Tichete de masă
Norme de hrană
Uniforme şi echipament obligatoriu
Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa
Transportul la şi de la locul de muncă
Alte drepturi salariate în natură
Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06)
Contribuţii de asigurări sociale de stat
Contribuţii de asigurări de şomaj
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi
Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)
Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)
Furnituri de birou
Materiale pentru curăţenie
Încălzit, iluminat şi forţa motrică

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : -

Cod
indicator
B
10.01.14
10.01.15
10.01.16
10.01.30
10.02
10.02.01
10.02.02
10.02.03
10.02.04
10.02.05
10.02.30
10.03
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.05
10.03.06
20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
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Credite bugetare
Angajamente Angajamente
trimestriale/
bugetare
legale
iniţiale
definitive
1
2
3
4
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Cod: P.O.Ctb. 20

DENUMIREA INDICATORILOR*)
A
Apa, canal şi salubritate
Carburanţi şi lubrifianţi
Piese de schimb
Transport
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
Reparaţii curente
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente şi materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanţi
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)
Uniforme şi echipament
Lenjerie şi accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasări, detaşări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)
Deplasări interne, detaşări, transferări
Deplasări în străinătate

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : -

Cod
indicator
B
20.01.04
20.01.05
20.01.06
20.01.07
20.01.08
20.01.09
20.01.30
20.02
20.03
20.03.01
20.03.02
20.04
20 0401
20.04.02
20.04.03
20.04.04
20.05
20.0501
20.05.03
20.05.30
20.06
20 0601
20.06.02
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Angajamente Angajamente
trimestriale/
bugetare
legale
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definitive
1
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3
4
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Cod: P.O.Ctb. 20

DENUMIREA INDICATORILOR*)
A
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
Consultanţă şi expertiză
Pregătire profesională
Protecţia muncii
Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată
Studii şi cercetări
Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor
Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi
servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de
asociere
Reabilitare infrastructură program inundaţii pentru autorităţi publice locale
Meteorologie
Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor
Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor
Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la
20.24.03)
Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe
Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne
Stabilirea riscului de ţară
Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea
intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : -

Cod
indicator
B
20.09
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.18
20.19
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Credite bugetare
Angajamente Angajamente
trimestriale/
bugetare
legale
iniţiale
definitive
1
2
3
4

20.20
20.21
20.22
20.23
20.24
20.24.01
20.24.02
20.24.03
20.25
20.30
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Cod: P.O.Ctb. 20

DENUMIREA INDICATORILOR*)
A
Reclama şi publicitate
Protocol şi reprezentare
Prime de asigurare non-viaţă
Chirii
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice
Fondul Primului ministru
Executarea silită a creanţelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01+30.02+30.03)
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe
Dobânzi aferente creditelor interne garantate
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)
Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite
Dobânzi aferente creditelor externe garantate şi/sau directe subîmprumutate
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale
Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
Dobânda datorată trezoreriei statului
Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului
Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : -

Cod
indicator
B
20.30.01
20.30.02
20.30.03
20.30.04
20.30.06
20.30.07
20.30.08
20.30.09
20.30.30
30
30.01
30.01.01
30.01.02
30.02
30.02.01
30.02.02
30.02.03
30.02.05
30.03
30.03.01
30.03.02
30.03.03
30.03.04
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Credite bugetare
Angajamente Angajamente
trimestriale/
bugetare
legale
iniţiale
definitive
1
2
3
4
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Cod: P.O.Ctb. 20

DENUMIREA INDICATORILOR*)
A
Dobânzi la operaţiunile de leasing
TITLUL IV SUBVENŢII (cod 40.01 la 40.30)
Subvenţii pe produse
Subvenţii pe activităţi
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif
Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători
Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul
Acţiuni de ecologizare
Valorificarea cenuşilor de pirită
Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare
Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor
Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de muncă
Prime acordate producătorilor agricoli
Subvenţii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc
din agricultură
Stimularea exporturilor
Susţinerea infrastructurii de transport
Sprijinirea producătorilor agricoli
Programe de conservare sau de închidere a minelor
Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu
handicap
Protecţie socială în sectorul minier
Plăţi pentru stimularea creării de locuri de muncă
Alte subvenţii

Ediţia: 1
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Cod
indicator
B
30.03.05
40
40.01
40.02
40.03
40.04
40.05
40.06
40.07
40.08
40.09
40.10
40.11
40.12
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40.13
40.14
40.15
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40.17
40.18
40.19
40.30
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Cod: P.O.Ctb. 20

DENUMIREA INDICATORILOR*)
A
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.01 la 50.04)
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE (cod 51.01+51.02)
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.26)
Transferuri către instituţii publice
Finanţarea de baza a învăţământului superior
Acţiuni de sănătate
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
Finanţarea aeroporturilor de interes local
Transferuri din Fondul de intervenţie
Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat
Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj
Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac
serviciul militar în termen
Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută
pedepse private de libertate sau arest preventiv
Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate
Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii
Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : -

Cod
indicator
B
60
50.01
50.02
50.04
51
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Credite bugetare
Angajamente Angajamente
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bugetare
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51.01
51.01.01
51.01.02
51.01.03
51.01.04
51.01.05
51.01.06
51.01.07
51.01.08
51.01.09
51.01.10
51.01.11
51.01.12
51.01.13
51.01.14
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Cod: P.O.Ctb. 20

Revizia: Nr.de ex. : -

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

A

B

pentru protecţia copilului
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţa socială pentru
persoanele cu handicap
Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor
sociale de stat
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale
pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor
sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de munca şi boli
profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale
Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia
persoanelor aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau
boală profesională
Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului
Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate din valorificarea creanţelor bugetare
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor
ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă
dificultate
Programe pentru sănătate
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru

Ediţia: 1
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Credite bugetare
Angajamente Angajamente
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51.01.15
51.01.16
51.01.17
51.01.18
51.01.19
51.01.20

51.01.21

-

51.01.22
51.01.23
51.01.24

51.01.25
51.01.26
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DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod
indicator

A

B

persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.11)
Finanţarea străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate
construcţiilor de cvartale de locuinţe noi
Finanţarea investiţiilor finanţate parţial din împrumuturi externe
Programul pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apă a satelor
Programul pentru construcţii ele locuinţe şi săli de sport
Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a
regulamentelor locale de urbanism
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
Aparatura medicala şi echipamente de comunicaţii în urgenta
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor
existente cu destinaţie de locuinţa
Plăţi din contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate
Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03)
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.18)
Restructurarea industriei de apărare
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român
Programe cu finanţare rambursabila
Fondul de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor mici şi
mijlocii
Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină
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5102.03
51.02.04
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Cod: P.O.Ctb. 20

DENUMIREA INDICATORILOR*)
A
Sprijinirea proprietarilor de păduri
Programe comunitare
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă
Programe ISPA
Programe SAPARD
Cofinanţarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la
Comunitatea Europeană
Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat
Programe de dezvoltare
Fond Naţional de Preaderare
Fond Român de Dezvoltare Socială
Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii
Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de
munca şi a bolilor profesionale
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod
55.02.01 la 55.02.04)
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale
Cooperare economica internaţionala
Alte transferuri curente în străinătate
Contribuţia României la bugetul U.E.(cod 55.03.01 la 55.03.10)
Contribuţii din taxe vamale
Contribuţii din resursa bazata pe TVA
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55.01.12
55.01,13
55.01.14
55.01.15
55.01.16
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55.03
55.03.01
55.03.02
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Cod: P.O.Ctb. 20

DENUMIREA INDICATORILOR*)
A
Contribuţii din resursa bazata pe VNB
Alte contribuţii
TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ (cod 57.01+57.02)
Asigurări sociale
Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)
Ajutoare sociale în numerar
Ajutoare sociale în natura
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)
Burse
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale
Finanţarea partidelor politice
Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele
decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit legii
Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei
Producerea şi distribuirea filmelor
Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora
Programe pentru tineret
Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în
agricultură
Fond la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor
româneşti de pretutindeni
Asociaţii şi fundaţii
Susţinerea cultelor

Ediţia: 1
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Revizia: Nr.de ex. : -

Cod
indicator
B
55.03.03
55.03.10
57
57.01
57.02
57.02.01
57.02.02
59
59.01
59.02
59.03
59.04
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59.05
59.06
59.07
59.08
59.09
59.10
59,11
59.12
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Plăţi
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
plătit
6=4-5
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PROCEDURA OPERATIONALĂ
COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

INTOCMIREA SITUATIILOR
FINANCIARE

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

DENUMIREA INDICATORILOR*)
A
Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara
graniţelor
Contribuţia statutul la salarizarea personalului de cult
Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare
Despăgubiri civile
Despăgubiri pentru animale sacrificate In vederea prevenirii şi combaterii
epizootiilor
Indemnizaţia de merit
Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile
sportive de drept privat
Comenzi de stat pentru cârti şi publicaţii
Acţiuni cj caracter ştiinţific şi social-cultural
Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al
rezistenţei Sighet"
Finanţarea ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din
municipiul Timişoara
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)
Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) (cod 71.01.01 la 71.01.30)
Construcţii
Maşini, echipamente şi mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale
Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : -

Cod
indicator
B
59.13

Pagina ..... din ...
Exemplar nr.: ........

Credite bugetare
Angajamente Angajamente
trimestriale/
bugetare
legale
iniţiale
definitive
1
2
3
4

59.14
59.15
59.16
59.17
59.18
59.19
59.20
59.21
59.22
59.23
59.24
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
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Plăţi
efectuate
5

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
plătit
6=4-5
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PROCEDURA OPERATIONALĂ
COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

INTOCMIREA SITUATIILOR
FINANCIARE

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

DENUMIREA INDICATORILOR*)
A
Stocuri (cod 71.02.01)
Rezerve de stat şi de mobilizare
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)
Active financiare (cod 72.01.01)
Participare la capitalul social al societăţilor comerciale
OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 80+81)
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30)
Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi
interguvernamentale
Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat
Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate
integral din venituri proprii
Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj
Împrumuturi acordate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea,
consolidarea şi extinderea unor locuinţe
Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont
propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale
Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa
Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin
agenţii de credit
Alte împrumuturi
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8101+81.02)
Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : -

Cod
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B
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79
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80.02
80.03
80.04
80.05
80.06
80.07
80.08
80.09
80.30
81
81.01
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Plăţi
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5
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legale de
efective
plătit
6=4-5
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COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

DENUMIREA INDICATORILOR*)
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1
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Plăţi
efectuate

Angajamente
Cheltuieli
legale de
efective
plătit

A
B
5
6=4-5
7
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite
81.01.01
Rambursări de credite externe garantate şi directe subîmprumutate
81.01.02
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale
81.01.05
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe
81.01.06
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)
81.02
Rambursări de credite interne garantate
81.02.01
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne
81.02.02
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale
81.02.05
TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
90
Rezerve
91.01
Excedent
92.01
Deficit
93.01
*Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificaţiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii,
venituri proprii şi subvenţii).
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Anexa 9: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) VENITURI la data de ..........

Denumirea indicatorilor
A
TOTAL VENITURI
1. VENITURI CURENTE
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)
Impozit pe spectacole
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30.10.50)
Venituri din concesiuni şi închirieri
Venituri din utilizarea păşunilor comunale
Alte venituri din proprietate
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod
33.10+34.10+35.10+36.10)
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod
33.10.05 la 33.10.50)
Taxe şi alte venituri în învăţământ
Venituri din prestări de servicii
Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate,
cămine şi cantine.

Cod
indicator
B
000110

Prevederi
bugetare
iniţiale
1

Prevederi
bugetare
trimestriale/
definitive
2

15.10
15.10.01

30.10
30.10.05
30.10.09
30.10.50

33.10
33.10.05
33.10.08
33.10.13
33.10.14
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Drepturi constatate
Total, din
care:

din anii
precedenţi

din anul
curent

3=4+5

4

5

Încasări
realizate
6

Stingeri pe
Drepturi constatate
alte căi decât
de încasat
încasări
7

8=3-6-7
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PROCEDURA OPERATIONALĂ
COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

INTOCMIREA SITUATIILOR
FINANCIARE

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea indicatorilor
A
Venituri din valorificarea produselor obţinute din
activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi
conversie profesională, specializare şi perfecţionare
Venituri din serbări şi spectacole, manifestări culturale,
artistice şi sportive
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări
sociale de sănătate
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod
34.10.50)
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.10.50)
Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
Diverse venituri (cod 36.10.50)
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod
37.10.01+37.10.50)
Donaţii şi sponsorizări
Alte transferuri voluntare
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod
39.10.01+39.10.50)
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor

Cod
indicator
B
33.10.16

Revizia: Nr.de ex. : -

Prevederi
bugetare
iniţiale
1

Prevederi
bugetare
trimestriale/
definitive
2

33.10.17
33.10.19
33.10.21
33.10.50
34.10
34.10.50
35.10
35.10.50
36.10
36.10.50
37.10
37.10.01
37.10.50
39.10
39.10.01
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Drepturi constatate
Total, din
care:

din anii
precedenţi

din anul
curent

3=4+5

4

5

Încasări
realizate
6

Stingeri pe
Drepturi constatate
alte căi decât
de încasat
încasări
7

8=3-6-7
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Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Prevederi
bugetare
iniţiale

A

B

1

publice
Alte venituri din valoarea unor bunuri
IV. SUBVENŢII (cod 43.10)
SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII (cod
43.10.09)
Subvenţii pentru instituţii publice

Prevederi
bugetare
trimestriale/
definitive
2

39.10.50
43.10
43.10.09
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7

8=3-6-7
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ANEXA 8

Anexa 11: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) CHELTUIELI la data de .............

Denumirea indicatorilor
A
TOTAL CHELTUIELI (cod
54.10+61.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+
80.10+83.10+84.10+87.10)
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
Ordine publica şi siguranţa naţionala (cod 61.10.03)
Ordine publica (cod 61.10.03.04)
Politia comunitara
Învăţământ (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+
65.10.11+65.10.50)
Învăţământ preşcolar şi primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)
Învăţământ preşcolar
Învăţământ primar
Învăţământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)
Învăţământ secundar inferior
Învăţământ secundar superior
Învăţământ profesional
Învăţământ postliceal
Învăţământ nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)
Învăţământ special

Cod
indicator
B
50.10

Credite bugetare
Angajamente Angaja-mente
trimestriale/
bugetare
legale
iniţiale
definitive
1
2
3
4

54.10
54.10.10
61.10
61.10.03
61.10.03.04
65.10
65.10.03
65.10.03.01
65.10.03.02
65.10.04
65.10.04.01
65.10.04.02
65.10.04.03
65.10.05
65.10.07
65.10.07.04
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Plăţi
efectuate

Angajamente
legale de
plătit

Cheltuieli
efective

5

6=4-5

7

PROCEDURA OPERATIONALĂ
COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

INTOCMIREA SITUATIILOR
FINANCIARE

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea indicatorilor
A
Servicii auxiliare pentru educaţie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)
Internate şi cantine pentru elevi
Alte servicii auxiliare
Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
Sănătate (cod 66.10.50)
Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii (cod 66.10,50.50)
Alte instituţii şi acţiuni sanitare
Cultura, recreere şi religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)
Muzee
Instituţii publice de spectacole şi concerte
Şcoli populare de artă şi meserii
Case de cultura
Cămine culturale
Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
Universităţi populare
Presa
Edituri
Alte servicii culturale
Servicii recreative şi sportive (cod 67.10.05.01)
Sport
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
Asigurări şi asistenţa socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.50)

Ediţia: 1
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Cod
indicator
B
65.10.11
65.10.11.03
65.10.11.30
65.10.50
66.10
66.10.50
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67.10
67.10.03
67.10.03.03
67.10.03.04
67.10.03.05
67.10.03.06
67.10.03.07
67.10.03.08
67.10.03.09
67.10.03.10
67.10.03.11
67.10.03.30
67.10.05
67.10.05.01
67.10.50
68.10

Pagina ..... din ...
Exemplar nr.: ........

Credite bugetare
Angajamente Angaja-mente
trimestriale/
bugetare
legale
iniţiale
definitive
1
2
3
4

83

Plăţi
efectuate

Angajamente
legale de
plătit

Cheltuieli
efective

5

6=4-5

7

PROCEDURA OPERATIONALĂ
COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

INTOCMIREA SITUATIILOR
FINANCIARE

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : -

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

A
Asistenţa acordată persoanelor în vârstă
Asistenţa socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.10.05.02)
Asistenţa socială în caz de invaliditate
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)
Locuinţe (cod 70,10.03.01)
Dezvoltarea sistemului de locuinţe
Servicii şi dezvoltare publică
Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.10.01)
Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 80.10.01.30)
Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare (cod 83.10.03.30)
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
Transporturi (cod 84.10.50)
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
Alte acţiuni economice (cod 87.10.04+87.10.50)
Turism
Alte acţiuni economice
Excedent
Deficit

B
68.10.04
68.10.05
68.10.05.02
68.10.50
70.10
70.10.03
70.10.03.01
70.10.04
70.10.50
80.10
80.10.01
80.10.01.30
83.10
83.10.03.30
84.10
84.10.50
87.10
87.10.04
87.10.50
98.10
99.10
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ANEXA 9

Anexa 12: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de .....

Denumirea indicatorilor

A
VENITURI-TOTAL
VENITURI PROPRII
1. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
Impozit pe profit
Impozit pe profit de la agenţii economici
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod
04.02.01+04.02.04)
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor

Prev
Drepturi constatate
eder
i
Prevederi
bug bugetare
Cod indicator
din anii
din anul
etar trimestriale/ Total, din
care:
prece-denţi
curent
e
definitive
iniţi
ale
B
1
2
3=4+5
4
5
000102

01.02
01.02.01

04.02
04.02.01
04.02.04
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Încasări
realizate

Stingeri pe
alte căi decât
încasări

Drepturi
constatate de
încasat

6

7

8=3-6-7

PROCEDURA OPERATIONALĂ
COMUNA PRISACANI
JUDEȚUL IAȘI

INTOCMIREA SITUATIILOR
FINANCIARE

COMPARTIMENTUL
CONTABILITATE

Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea indicatorilor

A
locale
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL(cod 05.02)
Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la
persoane fizice (cod 05.02.50)
Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (cod 06.02)
Impozit pe salarii (cod 06.02.02)
Cote defalcate din impozitul pe salarii
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)
Impozite şi taxe pe proprietate (cod
07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)
Impozitul pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)
Impozitul pe clădiri de la persoane fizice
Impozitul pe clădiri de la persoane juridice
Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice
Impozitul pe terenul extravilan
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea
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Prev
Drepturi constatate
eder
i
Prevederi
bug bugetare
Cod indicator
din anii
din anul
etar trimestriale/ Total, din
care:
prece-denţi
curent
e
definitive
iniţi
ale
B
1
2
3=4+5
4
5

05.02
05.02.50
06.02
06.02.02
07.02
07.02.01
07.02.01.01
07.02.01.02
07.02.02
07.02.02.01
07.02.02.02
07.02,02.03
07.02.03
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Încasări
realizate

Stingeri pe
alte căi decât
încasări

Drepturi
constatate de
încasat

6

7
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COMPARTIMENTUL
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Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea indicatorilor

A
notariala şi alte taxe de timbru
Alte impozite şi taxe pe proprietate
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod
11.02)
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.06)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi Municipiului
Bucureşti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru
subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru sistemele
centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru
echilibrarea bugetelor locale
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod
12.02.07)
Taxe hoteliere
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Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea indicatorilor

A
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau
pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod
16.02.02.01+16.02.02.02)
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane
fizice*)
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane
juridice*)
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor
sau pe desfăşurare de activităţi
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE
Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50)
Alte impozite şi taxe
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)
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Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea indicatorilor

A
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi
companiilor naţionale
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
Venituri din concesiuni şi închideri
Venituri din dividende
Alte venituri din proprietate
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)
Alte venituri din dobânzi
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08 la
33.02.50)
Venituri din prestări de servicii
Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea
copiilor în creşe
Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor
social
Taxe din activităţi cadastrale şi agricultura
Contribuţia lunara a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în
unităţile de protecţie socială
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi
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Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea indicatorilor

A
despăgubiri
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod
34.02.02+34.02.50)
Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50)
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit
dispoziţiilor legale
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere
declaraţiei de impozite şi taxe
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi
alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii
Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)
Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor
publice
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod
37.02.01+37.02.50)
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Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea indicatorilor

A
Donaţii şi sponsorizări
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea
37.02.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.
00
secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
Alte transferuri voluntare
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la
39.02.07)
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile
statului
Venituri din privatizare
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
al statului
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06
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Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea indicatorilor

A
la 40.02.50)
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor
instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi
finanţate integral din venituri proprii
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi
juridice
Împrumuturi temporare din trezoreria statului *)
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor
temporare de casă*)
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
IV. SUBVENŢII (cod 42.02+43.02)
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
Subvenţii de la bugetul de stat
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.10)
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
Aeroporturi de interes local
Planuri şi regulamente de urbanism
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor
de cvartale de locuinţe noi
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Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea indicatorilor

A
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor
SAPARD
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi
alimentare cu apa a satelor
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţa
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.29)
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.02.01 la 43.02.08)
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru
protecţia copilului
Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele
locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară
a forţei de munca
Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de
asistenţa socială pentru persoanele cu handicap
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene
pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate
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ANEXA 10

Anexa 13: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de ..........

Denumirea indicatorilor
A
TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02
+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02
+74.02+80.02+81.02+83.02+ 84.02+ 87.02+97.02)
Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.02.01)
Autorităţi executive şi legislative (cod 51.02.01.03)
Autorităţi executive
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)
Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia autorităţilor locale
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de
administraţiile publice locale
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
Alte servicii publice generale
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei (cod
56.02.06+56.02.07)
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de
protecţia copilului
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţa socială
pentru persoanele cu handicap
Apărare (cod 60.02.02)

Cod
indicator
B
50.02

Credite bugetare
trimestriale/
iniţiale
definitive
1
2

51.02
51.02.01
51.02.01.03
54.02
54.02.05
54.02.06
54.02.07
54.02.10
54.02.50
55.02
56.02
56.02.06
56.02.07
60.02
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COMUNA PRISACANI
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INTOCMIREA SITUATIILOR
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COMPARTIMENTUL
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Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea indicatorilor
A
Apărare naţională
Ordine publică şi siguranţa naţională (cod 61.02.03 la 61.02.50)
Ordine publică (cod 61.02.03.04)
Politie comunitară
Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă
nonmilitară)
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
Învăţământ (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+
65.02.07+65.02.11+65.02.50)
Învăţământ preşcolar şi primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)
Învăţământ preşcolar
Învăţământ primar
Învăţământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)
Învăţământ secundar inferior
Învăţământ secundar superior
Învăţământ profesional
Învăţământ postliceal
Învăţământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)
Învăţământ special
Servicii auxiliare pentru educaţie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)
Internate şi cantine pentru elevi
Alte servicii auxiliare
Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
Sănătate (cod 66.02.06+66.02.50)
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65.02.11.03
65.02.1130
65.02.50
66.02
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Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea indicatorilor
A
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)
Spitale generale
Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii (cod 66.02.50.50)
Alte instituţii şi acţiuni sanitare
Cultura, recreere şi religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)
Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
Muzee
Instituţii publice de spectacole şi concerte
Şcoli populare de artă şi meserii
Case de cultură
Cămine culturale
Centre de conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
Alte servicii culturale
Servicii recreative şi sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)
Sport
Tineret
Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de
agrement
Servicii religioase
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
Asigurări şi asistenţa socială (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06
+68.02.10+68.02.11+ 68.02.15+68.02.50)
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66.02.06
66.02.06.01
66.02.50
66.02.50.50
67.02
67.02.03
67.02.03.02
67.02.03.03
67.02.03.04
67.02.03.05
67.02.03.06
67.02.03.07
67.02.03.08
67.02.03.12
67.02.03.30
67.02.05
67.02.05.01
67.02.05.02
67.02.05.03

Credite bugetare
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1
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67.02.06
67.02.50
68.02
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Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea indicatorilor
A
Asistenţa acordată persoanelor în vârsta
Asistenţa socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.02.05.02)
Asistenţa socială în caz de invaliditate
Asistenţa socială pentru familie şi copii
Ajutoare pentru locuinţe
Creşe
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)
Ajutor social
Cantine de ajutor social
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod
70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)
Locuinţe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)
Dezvoltarea sistemului de locuinţe
Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice (cod
70.02.05.01+70.02.05.02)
Alimentare cu apă
Amenajări hidrotehnice
Iluminat public şi electrificări rurale
Alimentare cu gaze naturale în localităţi
Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
Protecţia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)
Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)
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68.02.04
68.02.05
68.02.05.02
68.02.06
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68.02.11
68.02.15
68.02.15.01
68.02.15.02
68.02.50
70.02
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70.02.03.30
70.02.05
70.02.05.01
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70.02.06
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74.02
74.02.05
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Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea indicatorilor
A
Salubritate
Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.02.01)
Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 80.02.01.06 la
80.02.01.30)
Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii
Programe de dezvoltare regionala şi socială
Alte cheltuieli pentru acţiuni economice şi comerciale
Combustibili şi energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)
Energie termică
Alţi combustibili
Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoarea (cod 83.02.03)
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.30)
Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)
Drumuri şi poduri
Transport în comun
Străzi

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
Revizia: Nr.de ex. : -

Cod
indicator
B
74.02.05.01
74.02.05.02
74.02.06
80.02
80.02.01

Credite bugetare
trimestriale/
iniţiale
definitive
1
2

80.02.01.06
80.02.01.09
80.02.01.10
80.02.01.30
81.02
81.02.06
81.02.07
81.02.50
83.02
83.02.03
83.02.03.03
83.02.03.30
84.02
84.02.03
84.02.03.01
84.02.03.02
84.02.03.03
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legale
legale de plătit
4

5

6=4-5
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Cod: P.O.Ctb. 20

Denumirea indicatorilor
A
Transport aerian (cod 84.02.06.02)
Aviaţia civilă
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
Alte acţiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50)
Fondul Român de Dezvoltare Socială
Zone libere
Turism
Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
Alte acţiuni economice
Rezerve
Excedent
Deficit

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
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Cod
indicator
B
84.02.06
84.02.06.02
84.02.50
87.02
87.02.01
87.02.03
87,02.04
87.02.05
87.02.50
97.02
98.02
99.02

Credite bugetare
trimestriale/
iniţiale
definitive
1
2
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Anexa 14b: DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
la data de ......

#DENUMIREA INDICATORILOR
B
TOTAL (rd. 02 la 11)
- Sume primite ca donaţii şi sponsorizări (ct. 550/analitic
distinct)
- Garanţii materiale reţinute gestionarilor conform Legii nr.
22/1969 (ct. 550/analitic distinct)
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite
potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)
- Paza obşteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)
- Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala reprezentând
alocaţia pentru nou-născuţi conform Legii 416/2001 (ct.
550/analitic distinct)
- Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala reprezentând
sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003
(ct. 550/analitic distinct)
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru
finanţarea Programului de pietruire a drumurilor comunale
(ct. 550/analitic distinct)
- Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)
- Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic
distinct)
Alte disponibilităţi cu destinaţie speciala (ct. 550/analitic
distinct)

Disponibil
Nr. rând la începutul
anului
1
01
02

100

03
04
05
06

07

08

09
10
11

Încasări

Plăţi

2

3

Disponibil
la sfârşitul
perioadei
4
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Anexa 12

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)………………..
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ…………….
INSTITUŢIA………………..
Anexa 2
(Anexa 30
la normele
metodologice)
PLĂŢI RESTANTE
la data de…...………
cod……*).
DENUMIREA INDICATORILOR
A
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)
din care:
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)
Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii
(rd.07.1+08+09+10+11)
-sub 30 de zile
-peste 30 de zile
-peste 90 de zile din care:
-(ct.462)

Nr.
rând
B
01

comerciale

(ct.401, ct.403, ct.404ct.405+462) din care:

02
03
04
05
06
07
7.1
08
09
9.1
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Sold la
inceputul
anului
01

Sold la
finele
perioadei
02

X

X
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-peste 120 zile
-peste 1 an
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)
Plăţi restante faţă de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)
-sub 30 de zile
-peste 30 de zile
-peste 90 de zile
-peste 120 zile
-peste 1 an
Plăţi restante faţă de bugetul asigurarilor sociale de sănătate
( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)
-sub 30 de zile
-peste 30 de zile
-peste 90 de zile
-peste 120 de zile
-peste 1 an
Plăţi restante faţă de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)
-peste 1 an (20.5+21.5)
-contribuţia pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)
-sub 30 de zile

Pagina ..... din ...
Exemplar nr.: ........

( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)

10
11
12
12.1
13
14
15
16
17
17.1

(ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317)

17.2
17.3
17.4
17.5
18

( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
20
20.1
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-peste 30 de zile
-peste 90 de zile
-peste 120 de zile
-peste 1 an
-contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)
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(rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)

-sub 30 de zile
-peste 30 de zile
-peste 90 de zile
-peste 120 de zile
-peste 1 an
Plăţi restante faţă de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)
-sub 30 de zile
-peste 30 de zile
-peste 90 de zile
-peste 120 zile
-peste 1 an
Plăţi restante faţă
de salariaţi (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:
(rd.27.1+.28+29+30+31)
-sub 30 de zile
-peste 30 de zile
-peste 90 de zile
-din care ct.(4271+4273)
-peste 120 zile
-peste 1 an

20.2
20.3
20.4
20.5
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
22
22.1
23
24
25
26
27
27.1
28
29
29.1
30
31

Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438 ) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)

-sub 30 de zile :

32

32.1
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-peste 30 de zile :
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)
- ct.(422+424)
-ct.(4272+4273)
- ct.(429)
-ct.(438)
-peste 120 zile
-peste 1 an
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195,
ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)
-sub 30 de zile
-peste 30 de zile
-peste 90 de zile
-peste 120 zile
-peste 1 an
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din
care:(rd42.1+.43+44+45+46)
-sub 30 de zile
-peste 30 de zile
-peste 90 de zile
-peste 120 zile
-peste 1 an
Creditori bugetari (ct.467) din care:( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)
-sub 30 de zile
-peste 30 de zile
-peste 90 de zile
-peste 120 zile
-peste 1 an

33
34
34.1
34.2
34.3
34.4
35
36
37
37.1
38
39
40
41
42
42.1
43
44
45
46
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
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*) Se completează cu următoarele coduri:
40 - pentru total plăţi restante;
41 - pentru plăţi restante din bugetul de stat;
42 - pentru plăţi restante din bugetele locale;
43 - pentru plăţi restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
44 - pentru plăţi restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
45 - pentru plăţi restante din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
46 - pentru plăţi restante din credite externe;
47 - pentru plăţi restante din credite interne;
48- pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;
49- pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral sau partial din venituri proprii / activităţi
finanţate integral din venituri proprii;
50- pentru plăţi restante din fonduri în afara bugetelor locale
Conducătorul instituţiei
financiar-contabil

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2

Conducătorul compartimentului
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Anexa 10

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)…………………………

(Anexa 34 la normele metodologice)

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ……………
INSTITUŢIA ………………………………………………………………………..

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
cod 25

-leiDenumirea elementului de capital

Cod

Sold

rând

la începutul

Creşteri

Reduceri

anului
A

B

Fondul activelor fixe necorporale
Ct. 100

01

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
Ct. 101

02

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului
Ct. 102

03

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor
administrativ teritoriale
Ct.103

04

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor
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4
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administrativ teritoriale
Ct.104

05

Rezerve din reevaluare Ct.105
06
Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente
dobânzilor încasate (SAPARD)
Ct.106

07

Fondul de rulment Ct.131
08
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat
Ct. 132

09

Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006
Ct. 133

10

Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de
serviciile publice de interes local
Ct.134

11

Fondul de risc
Ct.135

12

Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii
de locuinţe Ct.136
13
Taxe speciale Ct.137
14
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Fondul de dezvoltare a spitalului
Ct.1391

15

Alte fonduri
(Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399

16

Rezultatul reportat
( Ct.117- sold creditor )

17

Rezultatul reportat
( Ct.117- sold debitor )

18

Rezultatul patrimonial al exerciţiului
(Ct.121 - sold creditor )

19

Rezultatul patrimonial al exerciţiului
(Ct.121 - sold debitor )

20

Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )

21

Conducătorul instituţiei,

x

x

Conducătorul compartimentului
contabilitate,
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Anexa nr. 35 a

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)………………..
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA…………….
INSTITUTIA………………..
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la………………..
cod 26 CRESTERI
Cresteri

Existent
31.12.200___

Denumirea activelor fixe

Nr.
rand

nr

mp

Sold la
inceputul
anului

A

B

1

2

3

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

x

x

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)

02

x

x

Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi
si active similare(ct 205.)

03

x

x

Alte active fixe necorporale(ct. 208)

04

x

x

TOTAL (rd. 02 la 04)

05

x

x

Total
din care:
4=5+6+7+8+9
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diferente din
reevaluare achizitii
5

6

transferuri/
primite
cu titlu
gratuit

donatii,
sponsorizari

alte
cai

7

8

9
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ACTIVE FIXE CORPORALE

06

x

x

Amenajari la terenuri (ct. 2112)

07

x

x

Constructii (ct. 212) din care:

08

x

x

12

x

x

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie
a valorilor umane si materiale si alte active fixe
corporale
(ct. 214)

13

x

x

TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)

14

x

x

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)

15

x

x

- locuinte

09

- hoteluri

10

- vile
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si
plantatii (ct. 213)

Ediţia: 1
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UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA…………….
INSTITUTIA………………..
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la………………..
cod 26 CRESTERI
Cresteri

Existent
31.12.200___

Denumirea activelor fixe

Nr.
rand

nr

mp

Sold la
inceputul
anului

A

B

1

2

3

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

x

x

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)

02

x

x

Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi
si active similare(ct 205.)

03

x

x

Alte active fixe necorporale(ct. 208)

04

x

x

TOTAL (rd. 02 la 04)

05

x

x

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

x

x

Amenajari la terenuri (ct. 2112)

07

x

x

Total
din care:
4=5+6+7+8+9
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5

6

transferuri/
primite
cu titlu
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donatii,
sponsorizari

alte
cai

7

8

9
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Constructii (ct. 212) din care:

08

Revizia: Nr.de ex. : -

x

x

12

x

x

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie
a valorilor umane si materiale si alte active fixe
corporale
(ct. 214)

13

x

x

TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)

14

x

x

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)

15

x

x

- locuinte

09

- hoteluri

10

- vile
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si
plantatii (ct. 213)

Pagina ..... din ...
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11

cod 27 REDUCERI

- leiReduceri

Denumirea activelor fixe

A
ACTIVE FIXE
NECORPORALE
Cheltuieli de dezvoltare (ct.
203)

Nr.
rand Total din dezmembrari
care:
si casari

B

10=11+1
2+13+14

11

transferuri/
cu titlu
gratuit

vanzari

alte
cai

12

13

14

01
02

112

Sold la
sfarsitul
anului

15=3+410

Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru
depreciere )
Sold la
inceputul
anului

Cresteri

Reduceri

16

17

18

Sold la
sfarsitul
anului

Valoarea
contabila
neta

19=16+17-18 20=15-19

PROCEDURA OPERATIONALĂ

Concesiuni,
brevete,licente,marci
comerciale,drepturi si active
similare(ct 205.)
Alte active fixe
necorporale(ct.208)
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Cod: P.O.Ctb. 20

04
05

Amenajari la terenuri (ct. 2112)

07

Constructii (ct. 212) din care:

08

06

- locuinte

09

- hoteluri

10

- vile

11

Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii
(ct.213)
Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si
alte active fixe corporale
(ct.214)
TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.
05+ 14)

Revizia: Nr.de ex. : -

03

TOTAL (rd. 02 la 04)
ACTIVE FIXE
CORPORALE

Ediţia: 1
Nr. De exemplare : 2
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MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)………………..
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA…………….
INSTITUTIA………………..
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la………………..

cod 28 CRESTERI
Existent
31.12.200__
Denumirea activelor fixe

Nr.
rand

ha

nr

mp

A

B

1

2

3

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

x

x

x

Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)

02

x

x

x

Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)

03

x

x

x

TOTAL (rd. 02 + 03)

04

x

x

x

ACTIVE FIXE CORPORALE

05

x

x

x

Amenajari la terenuri (ct.2112)

06

x

x

x

Terenuri (ct. 2111)

07

x

x

114

Cresteri
Sold la
inceputul
anului

4

Total
diferente din
din care:
reevaluare
5=6+7+8+
9+10
6

achizitii

transferuri/
primite
cu titlu
gratuit

donatii,
sponsorizari

alte
cai

7

8

9

10
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Constructii (ct. 212) din care:

08

x

x

x

- locuinte

09

x

- hoteluri

10

x

- vile

11

x

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
(ct. 213)

12

x

x

x

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)

13

x

x

x

Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)

14

x

x

x

Alte active nefinanciare (ct.215 )

15

x

x

x

TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)

16

x

x

x

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)

17

x

x

x
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cod 27 REDUCERI

- leiReduceri

Denumirea activelor fixe

A

Nr.
rand Total din dezmembrari
care:
si casari

B

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)

02

Concesiuni, brevete,licente,marci
comerciale,drepturi si active similare(ct
205.)

03

Alte active fixe necorporale(ct.208)

04

TOTAL (rd. 02 la 04)

05

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

Amenajari la terenuri (ct. 2112)

07

Constructii (ct. 212) din care:

08

- locuinte

09

- hoteluri

10

- vile

11

10=11+1
2+13+14

11

transferuri/
cu titlu
gratuit

vanzari

alte
cai

12

13

14

116

Sold la
sfarsitul
anului

15=3+410

Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru
depreciere )
Sold la
inceputul
anului

Cresteri

Reduceri

16

17

18

Sold la
sfarsitul
anului

Valoarea
contabila
neta

19=16+17-18 20=15-19
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Instalatii tehnice, mijloace de transport,
animale si plantatii (ct.213)

12

Mobilier, aparatura birotica, echipamente
de protectie a valorilor umane si materiale
si alte active fixe corporale (ct.214)

13

TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)

14

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)

15
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Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
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Anexa 4
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
(Anexa 40b
Instituţia………
la normele
metodologice)
SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAŢIA LOCALĂ la data de…….
cod
18
Nr.

rand
A

A
A1

-lei-

B
ACTIVE FINANCIARE
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:
Numerar
Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală, (ct.5311)

Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor publice de subordonare locală,
la trezorerii
(ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562)
din care :
Disponibilităţi în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale

118

(ct.5161)

Cod

Sold la
începutul

Sold la
sfârşitul

rând
C
1
X
2
3
4

anului
1
X
X
X
X

perioadei
2
X
X
X
X

5

5.1
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Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)

6

Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)

7

Total (în baze cash) (rd.04+05)

8

Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locala la
trezorerii (ct.5187)

9

Total (în baze accrual) (rd.08+09)

10

Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212)

11

Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)

12

Total (în baze cash) (rd.11+12)

13

Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi disponibilului din fondul de
rulment al instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5187)

14

Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)

15

Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)

16

Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituţiilor publice locale

(ct.5187)

17

Total ( în baze accrual)( rd.16+17)

18

Depozite ale instituţiilor publice (ct. 5153 +5602)

19
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Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la trezorerie
(ct.5187)

20

Total ( în baze accrual)( rd.19+20)

21

Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)

22

Alte valori (ct.532)

23

Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi de depozit), din care:

30

X

X

-Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente
Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente
(ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :

31
32

X

X

Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)

33

Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)

34

Numerar în valută în casieria instituţiilor publice, (ct.5314)

35

Total (în baze cash) (rd.32+35)

36

Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile
de credit rezidente (ct.5187)

37

Total ( în baze accrual)( rd.36+37)

38

Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)

39
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Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de
credit rezidente (ct.5187)
Total ( în baze accrual)( rd.39+40)

41

Acreditive în lei ale instituţiilor locale şi ale ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5411)
Acreditive în valută ale instituţiilor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5412)

42
43

-disponibilităţi la alţi rezidenţi
Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.461+2678)

50
51

Total (în baze cash)( rd.51)
Alte disponibilităţi
-disponibilităţi la institutii de credit din străinătate
Disponibilităţi ale reprezentantelor din străinătate

( ct.5124)

40

X

X

52
60

X

X

61

X

X

62

Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor, reprezentantelor din străinătate (ct.5187)
Total (în baze accrual)(rd.62+63)

63
64

Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)

65

Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5412)

66

B

TITLURI, ALTELE DECAT ACŢIUNI, din care:
Titluri, altele decât acţiuni, exclusiv produsele financiare derivate

70
71

X
X

X
X

B.1

Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (detinute de catre administraţia locală şi de institutiile
de subordonare locală)

72

X

X

Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală şi de instituţiile
de subordonare locală.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:

73

-B.N.R. (S121)
-Institutii de credit rezidente (S122)

74
75
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-Alti rezidenti (S123,124,125)
-Nerezidenti (S21,S22)
Total (la valoare nominala) (rd. 73)
Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate

76
77
78
85

Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală (instituţiile
locale) şi instituţiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:

86

-B.N.R. (S121)
-Instituţii de credit rezidente (S122)
-Alti rezidenţi (S123,124,125)
-Nerezidenţi (S21,S22)
Obligaţiuni şi alte titluri deţinute în contul creanţelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:

87
88
89
90
91

-B.N.R. (S121)
-Instituţii de credit rezidente (S122)
-Alti rezidenţi (S123,124,125)
-Nerezidenţi (S21,S22)
-Operatori economici (S11)
Total ( rd.86+91)

92
93
94
95
96
97

C
C1

CREDITE ACORDATE, din care:
Credite pe termen scurt - acordate
Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituţiilor de subordonare locală, (ct.4682)

D

D.1

I
B.2
1

I

X

X

110
111
112

X
X

X
X

ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII
Acţiuni şi alte titluri, exclusiv acţiuni ale fondurilor mutuale

120
121

X
X

X
X

Acţiuni cotate (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni
)
Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)

122

X

X

122

123
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Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la instituţii financiare şi de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)

124

Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(S125)
Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)
Acţiuni necotate (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni
)
Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)

125
126
130

Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la instituţii financiare şi de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)

132

Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(S125)

133

Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de
valoare)(rd.131+132+133)

134

Alte participaţii

140

Participaţiile autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.)
(ct.2601+ 2602-2961)

141

Total (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)

142

ALTE CONTURI DE PRIMIT
Credite comerciale şi avansuri acordate
Creanţe comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate
acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164)
din care:

155
156
157

-de la populaţie
-de la operatori economici (S11),
-de la instituţiile publice, din care: (rd.161+162+163)
- Administraţia centrală (S1311)
- Administraţia locală (S1313)
- Asigurări sociale (S1314)
-de la nerezidenţi (S21,S22)

X

X

X

X
X

X
X

131

158
159
160
161
162
163
164

123

X
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165

E.2

Creanţe comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora
(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172)
din care de la :
-de la populaţie
-de la operatori economici (S11),
-de la instituţiile publice, din care: (rd.169+170+171)
- Administraţia centrală (S1311)
- Administraţia locală (S1313)
- Asigurări sociale (S1314)
-de la nerezidenţi (S21,S22)
Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile

1

Creanţe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:

176

-de la populaţie
-de la operatori economici (S11),
-de la instituţiile publice, din care: (rd.180+181+182)
- Administraţia centrală (S1311)
- Administraţia locală (S1313)
- Asigurări sociale (S1314)
-de la nerezidenţi (S21,S22)
Creanţe ale fondului de risc (ct.461)

177
178
179
180
181
182
183
184

Total creanţe (rd.176+184)

185

Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană

190

124

166
167
168
169
170
171
172
175

X

X
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Sume de primit de la Autoritatea de Certificare şi Plată, Autorităţilor de Management şi Agenţiile de Plăţi
fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)

Pagina ..... din ...
Exemplar nr.: ........
reprezentând

191

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare şi Plată, Autorităţilor de Management şi Agenţiile de Plăţi
reprezentând
fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)

192

Sume de primit de la
care:(rd.195+196)

194

Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505). Total din

193

Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-bugetul local (ct.4505.4)

195

Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-instituţii publice finanţate din
venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii (ct.4505.5)
DATORII FINANCIARE

196
200

X

X

A

NUMERAR SI DEPOZITE, din care:

201

X

X

A.2
1

Alte depozite
Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4281+ 462). Total
(rd.204+205+206)
din
care
:

202
203

X

X

- salariaţilor (S143)
- operatorilor economici (S11)
- instituţiilor publice, din care: (rd.207+208+209)

204
205
206

- Administraţia centrală (S1311)
- Administraţia locală (S1313)
- Asigurări sociale (S1314)

207
208
209

125
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B.

ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI

220

X

X

B.1

ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)

221

X

X

Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către de către
administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate
de:
-B.N.R. (S121)
-Instituţii de credit rezidente (S122)
-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)
-Nerezidenţi (S21,S22)
Total (la valoare nominală) rd.222
Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate
(ct.1681+5186)

222

Total (în baze accrual)(rd.227+228)
ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)

229
240

X

X

Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către administraţia
locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:

241

-B.N.R. (S121)
-Instituţii de credit rezidente (S122)
-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)
-Nerezidenţi (S21,S22)
Total (la valoare nominală) (rd.241)
Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate
(ct.1681)

242
243
244
245
246
247

Total (în baze accrual)(rd.246+247)

248

I

B.2

I

126

223
224
225
226
227
228
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CREDITE PRIMITE, din care:
Credite pe termen scurt primite
Credite pe termen scurt contractate
de autorităţile locale şi instituţii din subordinea
(ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:

acestora

-Instituţii de credit rezidente (S122)
-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)
-Nerezidenţi (S21,S22)

X
X

X
X

X

X

263
264
265

-Administraţia centrală (S1311) Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1621)
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituţiile publice din administraţia
locală (ct.5198+1671)
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituţiile publice de subordonare locală, (ct.5195)
Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5197)

265.1
266
267
267.1

Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia locală
(ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:
-Instituţii de credit rezidente (S122)
-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)
-Nerezidenţi (S21,S22)

268
269
270
271
272

-Administraţia centrală (S1311)Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare
(ct.1687)

C.2

260
261
262

272.1

Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)

273

Total (dobânzi de plătit )(rd.269+273)

274

Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)
Credite pe termen lung primite

275
285
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Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672).
Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :
-Instituţii de credit rezidente (S122)

287

-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)
-Nerezidenţi (S21,S22)

288
289

-Administraţia centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituţii publice din
administraţia locală (ct.1622)

E
E.1

286

289.1

Total (în baze cash)(rd.286)

290

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice din
administraţia locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :

291

-Instituţii de credit rezidente (S122)
-Alti rezidenţi ( S 123, S124, S125)
-Nerezidenţi (S21,S22)
-Administraţia centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare
(ct.1687)
Total dobânzi de plătit (rd.291)
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)
ALTE CONTURI DE PLATIT
Credite comerciale şi avansuri primite
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622).
Total
(rd.313+314+318+319+) din care către :

292
293
294
294.1

-Operatori economici (S11)
-Instituţii publice, din care (rd.315+316+317):
- Administraţia centrală (S1311)
- Administraţia locală (S1313)

295
296
310
311
312

313
314
315
316
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- Asigurări sociale (S1314)
-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)
-Nerezidenţi (S21,S22)
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621).
(rd.321+322+326+327) din care către :

E.2

Total

317
318
319
320

-Operatori economici (S11)
-Instituţii publice, din care (rd.323+324+325):
-Administraţia centrală (S1311)
-Administraţia locală (S1313)
-Asigurări sociale (S1314)
-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)
Nerezidenţi (S21,S22)
Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale şi avansuri

321
322
323
324
325
326
327
330

Datorile instituţiilor publice din administraţia locală către bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)

331

Salariile angajaţilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)

332

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

(ct.4272 + 4273+429+438)

333

Datorii către fondul de risc (ct.462)

334

Total (rd.331+332+333+334)
Datorii din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană

335
340

Avansuri primite de Instituţii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinanţare pentru proiecte finanţate din fonduri externe
nerambursabile postaderare (ct.4585 )

341
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Plăţi restante
Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operaţiuni
comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:
Operatori economici (S11)
-Instituţii publice, din care (rd.348+349+350):
- Administraţia centrală (S1311)

345
346
346.1
347
348

- Administraţia locală (S1313)
- Asigurări sociale (S1314)
-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)
-Nerezidenţi (S21,S22)
Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general
consolidat
(ct.4423+431+437+444 +446 +4481)

349
350
351
352
353

Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale,
neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)
Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate
la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)

354
355

Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi
nerambursate la scadenţă, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198).
Total
(rd.357+358+359) din care, către :

356

Instituţii de credit rezidente (S122)
Alţi rezidenţi (S123,S124,S125)
Nerezidenţi (S21,S22)
Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante,
(ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către :

357
358
359
360

Instituţii de credit rezidente (S122)

361

Alti rezidenţi (S123,S124,S125)

362

Nerezidenţi (S21,S22)

363
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Creditori bugetari (ct.467)

364

Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)

375
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11.Cuprins
Numarul
componentei
in cadrul

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale

procedurii
operationale
Coperta
1.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau,
dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

2.

Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

3.

Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz,
revizia din cadrul editiei procedurii operationale

4.

Scopul procedurii operationale

5.

Domeniul de aplicare a procedurii operationale

6.

Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate

7.

Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

8.

Descrierea procedurii operationale

9.

Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

10.

Anexe, inregistrari, arhivari

11.

Cuprins
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