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R O M Â N I A 
JUDEłUL  IALOMIłA 
CONSILIUL  LOCAL  URZICENI 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii contului de execuŃie 
 a bugetului local pe anul 2006 

 
 

 CONSILIUL LOCAL AL MUN.URZICENI, JUDEłUL IALOMIłA 
 Având în vedere: 
• Prevederile O.U.G. 45/2003 privind finanŃele publice locale; 
• Prevederile Legii 379/2005, legea bugetului de stat pe anul 2006; 
• Raportul de gestiune al primarului şi al biroului buget-contabilitate; 
• Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economica, buget, finante, servicii si 

comert inreg. sub nr.        /2007 
• În temeiul art.38(2) litera d şi art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraŃia 

publică locală, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetui local pe anul 2006, la venituri 
în sumă de 24.107.935 lei, iar la cheltuieli în sumă de 18.608.386 lei, cu un excedent al 
bugetului local de 5.499.549  lei. 

Art.2. Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetului activităŃilor finanŃate din 
venituri proprii  şi subvenŃii de la bugetul local, care funcŃionează pe lângă Primăria 
Urziceni, pe anul 2006, la venituri în sumă de 255.592 lei, iar la cheltuieli  în sumă de 
380.150 lei, cu un deficit in suma de 124.558 lei. 

Art.3. Se aproba contul anual de executie al bugetului activităŃilor finanŃate din 
venituri proprii care functioneaza pe langa institutiile de invatamant, pe anul 2006, la 
venituri in suma de 601.787 lei, iar la cheltuieli in suma de 561.432 lei, cu un excedent in 
suma de 40.355 lei. 

Art.4. Se aproba contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in 
afara bugetului local pe anul 2006, la venituri in suma de 2.581.450 lei, iar la cheltuieli 
2.091.692 lei, cu un excedent de 489.758 lei; 

Art.5. Se aproba contul de executie a bugetului creditelor interne pe anul 2006, 
atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli in suma de 900.000 lei; 

Art.6. Primarul şi serviciul buget-finante-contabilitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                      AVIZAT 
                              SECRETAR, 
 
 
 
NR._____ 
URZICENI,        februarie  2007 
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R O M Â N I A 
JUDEłUL  IALOMIłA 
CONSILIUL LOCAL URZICENI 
Nr.3750/14.02.2007 
 
 

RAPORT  DE  GESTIUNE 
cu privire la bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 

 
 Bugetul local al municipiului Urziceni a fost aprobat iniŃial la un nivel de 
17.795.000 lei la venituri şi 17.395.000 lei la cheltuieli, cu o rezervă bugetară de 400.000 
mii lei, prin H.C.L. nr. 10/ 13.02.2006; 
Bugetul activităŃilor finanŃate atat din venituri proprii cât şi din subvenŃii, care 
funcŃionează pe lângă Primăria Urziceni a fost aprobat initial  la un nivel de 648.000 lei. 

Bugetul local a fost rectificat ulterior prin HCL nr. 52/08.06.2006, HCL 60/  
31.07.2006, HCL 72/ 29.09.2006, HCL 77/ 06.10.2006, HCL 79/ 31.10.2006, HCL 87/ 
30.11.2006, HCL 99/ 18.12.2006, iar începând cu trim.III prin DispoziŃia primarului nr. 
687/ 07.09.2006, fiind aprobat definitiv prin Dispozitia primarului nr.3246/ 22.12.2006, 
la un nivel de 26.708.000 lei. 

Bugetul activităŃilor finanŃate integral sau partial din venituri proprii a fost 
aprobat definitiv prin HCL 97/ 30.11.2006 la un nivel de 653.100 lei. 

Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii care functioneaza pe 
langa institutiile de invatamant a fost aprobat initial la un nivel de 801.600 lei, fiind 
aprobat definitiv la un nivel de 859.000 lei. 

Bugetul creditelor interne a fost aprobat la un nivel de 1.900.000 lei. 
 Bugetul Consiliului local Urziceni pe anul 2006  aprobat la suma totală de 
26.708.000 lei,  a fost repartizată, la partea de venituri, astfel: 
          lei 
Cod Denumirea indicatorilor Prevederi 

iniŃiale 
Prevederi 
definitive 

Incasări 
realizate  

04.02 Cote şi sume defalcate din 
i.v. 

3.937.000 3.971.000 3.560.941 

07.02 Impozite şi taxe pe 
proprietate 

2.573.000 3.583.000 3.172.519 

11.02 Sume defalcate din TVA 8.347.000 16.347.000 15.333.908 
12.02 Alte impozite si taxe 

generale pe bunuri si 
servicii 

12.000 12.000 16.920 

15.02 Taxe pe servicii specifice 2.000 19.000 18.018 
16.02 Taxe pe utilizarea 

bunurilor 
352.000 512.000 360.413 

18.02 Alte impozite si taxe 
fiscale 

- 100 100 

30.02 Venituri pe proprietate 849.000 827.000 519.619 
33.02 Venituri din prestari 

servicii 
- 46.000 43.336 

34.02 Venituri din taxe 21.000 79.000 84.510 
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administrative 
37.02 Donatii si sponsorizari 30.000 31.700 6.417 
39.02 Venituri din capital 1.600.000 1.130.200 842.828 
  T O T A L 17.795.000 26.708.000 24.107.935 
 

Din suma totală de 26.708.000 lei, aprobată pentru anul 2006, s-au deschis credite 
bugetare în sumă de 24.155.957 lei, plăŃile efectuate fiind de 18.608.386 lei,  astfel: 
                      lei 

Denumirea indicatorilor Prevederi PlăŃi 
Cheltuieli  totale, d.c: 26.708.000 18.608.386 
Cheltuieli curente: 
- cheltuieli de personal 
- cheltuieli materiale 
- dobanzi 
- transferuri 
- asistenta sociala 
- alte cheltuieli 

19.760.319 
12.402.300 
6.172.664 

29.855 
101.000 
547.000 
507.500 

17.131.708 
11.183.033 
5.095.854 

3.160 
56.813 

333.311 
459.537 

Cheltuieli de capital 6.795.250 1.423.900 
Rambursari de credite 152.431 52.778 
 
 Pe capitole bugetare cheltuielile se prezintă astfel: 
              lei 
Cod Denumirea indicatorilor Credite iniŃiale 

aprobate 
Credite 
definitive 
aprobate 

PlăŃi efectuate 

51.02 AutorităŃi publice 1.824.000 2.131.700 1.599.973 
54.02 Alte servicii publice 

generale 
570.000 170.000 103.242 

55.02 Tranzactii privind datoria 
publica si imprumuturi - 

- 29.855 3.160 

61.02 Ordine publica 185.600 191.600 123.270 
65.02 ÎnvăŃământ 9.709.100 12.975.400 11.462.121 
66.02 Sănătate  100.000 78.000 77.003 
67.02 Cultura 872.200 1.003.200 770.590 
68.02 AsistenŃă socială 1.045.000 1.045.000 743.256 
70.02 Servicii şi dezvoltare 

publică 
750.500 1.589.981 1.096.485 

74.02 Protectia mediului 658.300 660.800 516.966 
80.02 Actiuni generale 

economice 
130.300 130.300 50.734 

84.02 Transporturi 1.950.000 6.702.164 2.061.586 
  T O T A L 17.795.000 26.708.000 18.608.386 
  
 Excedentul anual al bugetului local,  în sumă de 5.499.549 lei, a fost utilizat 
pentru constituirea fondului de rulment.  
  

SituaŃia încasărilor şi cheltuielilor activităŃilor care funcŃionează pe lângă Primăria 
Urziceni, finanŃate atât din venituri proprii cât şi din subvenŃii, se prezintă astfel: 
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Cod  Denumire indicatori Prevederi 

iniŃiale 
Prevederi 
definitive 

Încasări 
realizate 

 TOTAL  VENITURI 648.000 653.100 255.592 
23.03 Venituri curente 547.000 552.100 198.779 
38.03 SubvenŃii de la bug.local 101.000 101.000 56.813 
    PlăŃi efect. 
 TOTAL CHELTUIELI 648.000 653.100 380.150 
67.10 Cultura, sport 111.000 116.100 66.750 
70.10 Servicii si dezvoltare publica 496.000 496.000 304.653 
83.10 Agricultura/ pasuni 7.000 7.000 - 
87.10 Alte actiuni economice 34.000 34.000 8.747 
 
 Deficitul anual al activităŃilor extrabugetare, care funcŃionează pe lângă 
Primăria Urziceni, în sumă de 124.558 lei a fost acoperit din excedentul precedent 
Disponibilul aflat în contul de Trezorerie la 31 decembrie 2006 este de 31.071(sold 
initial 155.629 lei+venituri 255.592 – cheltuieli 380.150).  
 
 Angajamentele legale rămase de plătit la finele anului 2006, în sumă de 1.341.034 
lei, reprezintă: 

• furnizori………………………………........................56.702 lei; 
• decontări cu salariaŃii si contributii aferente ..............185.578 lei; 
• creditori……………………………….......................161.038 lei; 
• datorii catre bugete.......................................................90.494 lei; 
• imprumuturi pe termen scurt.......................................847.222 lei; 
 

MenŃionăm că administrarea şi utilizarea mijloacelor financiare s-au făcut cu 
respectarea OrdonanŃei  privind finanŃele publice locale, a Legii contabilităŃii, precum şi a 
celorlalte acte normative în vigoare. 
 Totodată, menŃionăm că darea de seamă contabilă pentru anul 2006 a fost 
întocmită conform normelor în vigoare şi avizată de Trezoreria Urziceni, unde Consiliul 
local îşi are deschise conturile, care a confirmat exactitatea soldurilor.  SituaŃiile 
financiare privind încheierea exerciŃiului financiar 2006 întocmite de instituŃiile de 
învăŃământ subordonate, au fost centralizate la nivelul Primăriei Urziceni şi, împreună cu 
darea de seamă contabilă a Consiliului local au fost consolidate, în vederea depunerii la 
D.G.F.P. IalomiŃa. 
 Drept pentru care supunem spre aprobare Consiliului local raportul de gestiune 
privind execuŃia bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local Urziceni pe anul 
2005. 
 
 
 
 P R I M A R,                                                               Serviciul buget-contabilitate, 
     
SAVA  CONSTANTIN                                                                    Iconaru Georgeta 
    


