Anexa la HCL Raciu nr.
INFORMARE
privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2005

In anul 2005 Primaria Raciu a avut de realizat in cadrul bugetului local
un program in suma de 369.200 RON si au fost realizate venituri in suma de
328.280 RON , in procent de 88.92%.
Veniturile realizate provin din :
- venituri proprii in suma de 68.073 RON si

reprezinta taxe si impozite de la

populatie, taxe pe teren, impozite pe cladiri si teren de la persoane juridice,
venituri din inchirieri si concesiuni;
- Cote din impozit pe venit in suma de 13.007 RON;
- Sume alocate de Consiliul Judetean Dambovita in suma de 30.000 RON;
- Sume defalcate din TVA pentru invatamant in suma de 124.200 RON;
- Sume din TVA pentru echilibrare buget in suma de 93.000 RON;
Din veniturile realizate au fost efectuate cheltuieli in suma de 328.280
RON, astfel:
- la cap.51 - "Administratie publica" - am avut un program de 165.000 RON
si am efectuat cheltuieli de 145.747 RON , procentul de realizare fiind de
88.33%, motivul fiind nerealizarea veniturilor proprii , din acest capitol au fost
platite cheltuielile de personal ale aparatului propriu, indemnizatii consilieri si
cheltuieli

materiale

constand

in

cheltuieli

cu

incalzitul,

consum

energie,materiale curatenie, reparatii curente, obiecte de inventar si alte
cheltuieli conform dispozitiilor in vigoare;
- la cap. 57 - "Invatamant" am avut un program de 158.700 RON si am
efectuat cheltuieli in suma de 153.687 RON, procentul de realizare fiind de
96.84%. Din acest capitol au fost platite drepturile salariale ale personalului
didactic pe perioada septembrie- decembrie 2005, precum si cheltuielile
materiale constand in cheltuieli cu incalzit, iluminat,obiecte de inventar,reparatii
curente si materiale curatenie.

- la cap. 63 - "Servicii si dezvoltare publica" am avut un program de 25.000
RON si am efectuat cheltuieli in suma de 11.108 RON , procentul de realizare
fiind de 44.43%, din acest capitol au fost achitate sume reprezentand energia
electrica consumata de obiectivele "Iluminat public Siliste" si "Iluminat public
Raciu , iar datorita faptului ca veniturile nu au fost realizate nu a putut fi
finalizata lucrarea Iluninat public Suta Seaca;
- la cap. 64 02 - "Ape si mediu" am avut un program de 1.500 RON si nu am
efectuat cheltuieli ;
- la cap. 68 02 - "Drumuri" am avut un program de 8.000 RON si am efectuat
cheltuieli in suma de 7.977 RON procentul fiind de 99.71% , din acest capitol au
fost platite sume reprezentand materiale folosite pentru reparatii drumuri.
De asemenea, am avut de realizat un buget constituit pe baza taxelor
speciale - paza unde am avut un program de 8.000 RON si am realizat venituri
in suma de 6.470 RON din care am efectuat cheltuieli in suma de 3.540 RON ,
reprezenand drepturile salariale ale paznicilor.
In cadrul bugetului Autofinantate veniturile provin din incasarile
caminului cultural, din discoteci si incasari telecentru- am avut un program de
8.100 RON si am realizat venituri in valoare de 9.982 RON si am efectuat
cheltuieli in suma de 8.100 RON ramanand un disponibil de 1.882 RON.
Aceasta este situatia financiara pe anul 2005 pe care va rugam sa o
analizati in vederea adoptarii hotararii privind incheierea exercitiului anului
bugetar.

