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ROMANIA                                                                                    

JUDETUL GALATI       Nr.2217 din 15.04.2022 

COMUNA CUCA 

 PRIMAR 

 COMPARTIMENT CONTABILITATE 

 IMPOZITE SI TAXE.  

     

 

    RAPORT  DE  SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar, 
pentru anul financiar 2021 
 
   Subsemnata, Dimofte Ana-Maria inspector principal în cadrul compartimentului 
financiar contabil, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cuca, având în vedere solicitarea initiațorului proiectului de hotărâre privind aprobarea contului 
anual de execuție a exercițiului bugetar pe anul 2021 şi  în temeiul  art. 136 alin.(8) lit.b) din 
Ordonanța Guvernului nr.57/2019 , privind Codul administrativ , cu modificările și completările 
ulterioare;  
 Conform prevederilor art. 57, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificarile  și completările ulterioare, ,,ordonatorii principali de credite întocmesc și 
prezintă spre aprobare autoritățile deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile 
anuale de execuție a bugetelor aprobate, în următoarea structură: 
a) la venituri: prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive; încasări realizate; 
b) la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăți efectuate; 
 Potrivit legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, au fost întocmite situațiile financiare centralizate la nivelul comunei Cuca, respectâdu-
se prevederile Ordinului M.F.P.1536/15.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021. 
 Potivit art.155, alin.(4), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare ;  
 Situațiile financiare prezentate reprezintă documente oficiale de prezentare a situației 
patrimoniului aflat în administrarea unitățile administrativ-teritoriale, precum și a execuției 
bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2021, oferind o imagine fidelă a 
poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial. Situațiile financiare anuale 
se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația 
modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară, plăți 
restante. 
 Precizăm faptul că, în procesul execuției bugetare pe anul 2021, au fost respectate 
pricipiile și regulile aplicate bugetului local, după cum urmează:  
- principiul universalității- veniturile și cheltuielile au fost incluse în buget la sume brute, iar 
veniturile bugetare nu au afectat o anumită cheltuială; 
- principiul transparenței și publicității – s-a realizat prin afișarea pe site a proiectului de buget și 
rectificărilor acestuia; 
- principiul unității – a fost reliefat prin faptul că veniturile și cheltuielile au fost înscrise în buget 
într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă și monitorizarea fondurilor 
publice; 
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- principiul unității monetare – a fost pus în evidență prin faptul că toate operațiunile bugetare au 
fost exprimate în monedă națională; 
- principiul anualității – a avut în vedere faptul că, veniturile și cheltuielile au fost aprobate 
pentru o perioadă de un an, perioadă care a corespuns execrciuțiului bugetar 2021. 
- principiul specializării bugetare – a fost pus în evidență faptul că veniturile și cheltuielile au 
fost înscrise și aprobate în buget pe surse de proveniență și respectiv pe categorii de cheltuieli, 
grupate după natura lor economică  și destinația acestora; 
- principiul echilibrului bugetar - a fost pus în evidență faptul că, cheltuielile bugetare au fost  
acoperite integral din veniturile bugetului respectiv. 
  I. Contul anual al Bugetului local al comunei Cuca, aferent anului 2021, se prezintă astfel                                                                                                                             
- lei 
a) VENITURI : 
 

 

1. prevederi bugetare inițiale 3.448.800 
2. prevederi bugetare definitive 4.797.300 
3. încasări realizate la 31.12.2021 din care:  
- încasări secțiunea de funcționare 
- încasări secțiunea de dezvoltare 

4.791.579 
3.333.072 
1.458.507 

b) CHELTUIELI  8.653.306 
1. credite bugetare inițiale 3.652.280 
2. credite bugetare definitive 5.000.780 
3. plăți efectuate la 31.12.2021 din care:  
- plăți efectuate secțiunea de funcționare 
- plăți efectuate secțiunea de dezvoltare 

4.332.685 
2.859.601 
1.473.084 

 
II. Contul anual al Bugetului instituțiilor publice și activități finanțate din venituri proprii al 
comunei Cuca aferent anului 2021, se prezintă astfel: 
                                                                                                                                                - lei 
a) CHELTUIELI : 
 

 

1. prevederi bugetare inițiale 0 
2. prevederi bugetare definitive 3.000 
3. încasări realizate la 31.12.2021 din care:  
- încasări secțiunea de funcționare 
- încasări secțiunea de dezvoltare 

97.176 
97.176 
0 

b) CHELTUIELI :  
1. credite bugetare inițiale 0 
2. credite bugetare definitive 3.000 
3. plăți efectuate la 31.12.2021 din care:  
- plăți efectuate secțiunea de funcționare 
- plăți efectuate secțiunea de dezvoltare 

2.916 
2.916 
0 

 
Detalierea încasărilor realizate: 
TOTAL VENITURI BUGETUL LOCAL: 5.480.721 lei 
         I. Venituri curente: 5.056.987 lei 
a) venituri fiscale : 4.532.003 lei  
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               - impozit pe profit si castiguri din capital: 1.350.576 lei 
                                    -  impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare: 4.281 lei 
                                    - cote și sume defalcate: 1.346.295; 
               - impozite și taxe pe proprietate: 828.836 lei 
                                    - impozit și taxă pe clădiri: 80.020 lei; 
                                    - impozit și taxă pe teren:  743.850 lei; 
                                    - taxe judiciare de timbru: 4.966 lei; 
              -  impozite și taxe pe bunuri și servicii: 2.352.591 lei 
                                    - sume defalcate din TVA: 2.187.822 lei; 
                                   - taxe pe utilizarea bunurilor: 164.769 lei; 
b) venituri nefiscale: 524.984 lei 
                      - venituri din prestări servicii: 37.922 lei; 
                       -  venituri din proprietate: 70 lei; 
                      - amenzi, penalități și confiscări: 241.804 lei ; 
                      - diverse venituri: 245.188 lei ; 
       
        II. Subvencții de la alte nivele ale administrației publice: 423.734 lei 
a) subvencții de la bugetul de stat: 259.534 lei 
b) subvencții de la alte administrații: 164.200 lei          
 Încasările realizate, în suma totală de 4.791.579, au fost constituite in proporție de 28,1% 
(1.346.295) din cote și sume defalcate din impozitul pe venit, 45,62% (2.186.132 lei) reprezintă 
sume defalcate din TVA, venituri nefiscale (279.727 lei) reprezentând 5,84 %, impozite și taxe 
pe proprietate 469.997 lei, ceea ce reprezintă 9,8% din totalul încasărilor realizate, impozit pe 
venit (4.281 lei), reprezentând 0,089%, taxe pe utilizarea bunurilor 95.690 lei (2%), subvencții 
primite de la alte nivele ale administrației publice (409.457 lei) reprezentând 8,5 % 
Detalierea cheltuielilor efectuate 
TOTAL CHELTUIELI DIN BUGETUL LOCAL: 4.332.685 lei 
Servicii publice generale: 1.334.783 lei 
a) Autorități publice și acțiuni externe: 1.334.783 lei 
                     - cheltuieli de personal: 913.105 lei; 
 S-a asigurat plata salariilor functionarilor publici și a personalului contractual din cadrul 
Primăriei Cuca, precum și a indemnizațiilor consillierilor locali, plata obligațiilor către bugetele 
speciale (asigurări sociale, șomaj, asigurări de sănatate, etc.), conform statului de funcții, a 
organigramei aprobate și a legilor în vigoare. 
                     - bunuri și servicii: 272.843 lei; 
 Cheltuielile au fost făcute în vederea asigurării iluminatului în unitate și anexe, 
corespondența purtată de Primărie cu persoanele fizice și juridice, procurarea furniturilor de 
birou, materiale de curățenie, materiale și servicii cu caracter funcțional, programe legislative, 
plata cursurilor de perfecționare pentru funcționarii publici, combustibil, piese de schimb, 
convorbiri telefonice, asigurarea funcționării cu programe a calculatoarelor din unitate, obiecte 
de inventar de strictă necesitate. 
                  - cheltuieli de capital: 152.293 lei  
 Cheltuieilie au fost efectuate pentru plata autoturismului,  strategia de dezvoltare, 
achiziție teren și plata obiectivului,, Sistem de supraveghere video’’ .                                             
                  - plăți efectuate în anii precedenți:- 3.458 lei 
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 Recuperare sume prejudicii conform măsurii dispuse de Curtea de Conturi.  
 II. Apărare, ordine publică și siguranță națională: 219.004 lei 
a) protecție civilă: 219.004 lei; 
               - cheltuieli de personal: 188.694 lei; 
 S-a asigurat plata personalului contractual din cadrul Primăriei Cuca, precum și  plata 
obligațiilor către bugetele speciale (asigurări sociale, șomaj, asigurări de sănatate,etc.),  conform 
statului de funcții, a organigramei aprobate și a legilor în vigoare. 
               - bunuri și servicii: 30.310 lei; 
 Suma a fost cheltuită pentru materiale și servicii cu caracter funcțional. 
III. Cheltuieli social-culturale: 1.499.576 lei 
a) Invățământ: 426.323 lei; 
                - bunuri și servicii: 133.144 lei; 
               - asistență socială: 14.296 lei; 
               - burse: 24.130 lei; 
              - cheltuieli de capital: 254.573 lei  
 Cheltuielile de capital au fost efectuate de Școala Gimnazială Cuca pentru realizarea 
obiectivului  ,, Modernizarea gardului împrejmuitor la Școala Gimnazială Cuca”. 
b) Sănătate: 54.578 lei; 
               - cheltuieli de personal: 54.578 lei; 
 S-a asigurat plata asistentului medical comunitar, precum și  plata obligațiilor către 
bugetele speciale (asigurări sociale, șomaj, asigurări de sănatate,etc.),  sumă ce a fost alocată în 
totalitate de DSP Galați. 
c) Cultură, recreere și religie: 90.553 lei; 
               - cheltuieli de personal: 65.553 lei; 
                - susținerea cultelor: 25.000 lei 
 S-a asigurat plata salariului bibliotecarului din cadrul Primăriei Cuca, plata obligațiilor 
către bugetele speciale (asigurări sociale, șomaj, asigurări de sănatate,etc.), conform statului de 
funcții, a organigramei aprobate și a legilor în vigoare,  precum și  susținerea cultelor  
d) Asigurări și asistență socială: 928.122 lei; 
               - cheltuieli de personal: 291.120 lei; 
               - asistență socială: 637.002 lei; 
 Au fost achitate salariile și indemnzațiile pentru persoanele cu handicap, plata obligațiilor 
către bugetele speciale (asigurări sociale, șomaj, asigurări de sănatate,etc.),  precum și ajutoarele 
de încălzire acordate populației cu venituri mici prin subvencții de la bugetul de stat. 
IV. Servicii dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape: 364.199 lei 
a) Servicii și dezvoltare publică: 364.199 lei; 
                - bunuri și servicii: 59.169 lei; 
 Cheltuielile s-au efectuat pentru documentații cadastrale și pentru iluminatul public al 
comunei Cuca. 
              - cheltuieli de capital: 305.030 lei 
 Cheltuielile de capital au fost efectuate de primărie pentru realizarea obiectivelor              
,, Extindere Alimentare cu Apă în zona satul nou, în comuna Cuca, județul Galați,, , ,, Înființarea 
sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Cuca, județul Galați’’ și documentații 
cadastrale.         
b) Protecția mediului: 436.612 lei; 
                - bunuri și servicii: 106.425 lei; 
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 Suma a fost achitată pentru achitarea  prestarilor de servicii cu salubritatea de la populație 
și de pe domeniul public. 
               - cheltuieli de capital: 330.187 lei 
 Cheltuielile de capital au fost efectuate de primărie pentru realizarea obiectivului ,, 
Înființare rețea de canalizare (stație de  epurare și rețea de canalizare) în comuna Cuca, județul 
Galați și Iaz biologic.            
V.Acțiuni economice: 478.511 lei 
a) Drumuri și poduri: 478.511 lei 
                - bunuri și servicii: 47.510 lei; 
 Suma a fost cheltuită pentru combustibilul, piesele de schimb. 
              - cheltuieli de capital: 431.001 lei 
 Cheltuielile de capital au fost efectuate de primărie pentru realizarea obiectivului             
,,  Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Cuca, județul Galați”, echipamente 
utilaje. 
Față de cele menționate mai sus, vă rog să aprobați contul de închidere al exercițiului bugetar 
2021, ținând seama de actele normative invocate mai sus și de anexele care fac parte integrantă 
din prezentul raport. 
 Toate cele prezentate mai sus se regăsesc anexele : 
1. Contul de execuție buget local la 31.12.2021 – Venituri;  
2. Contul de execuție buget local la 31.12.2021 – Cheltuieli: 
 
 
 În conformitate cu prevederile  art.129, alin.(4) lit.a) precum și art.139 alin.(1) și alin.(3) 
lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codului administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  solicităm membrilor Consiliului local ca în sedința 
ordinară din  20 aprilie  2022 să dezbată iar în final să aprobe prezentul proiect de hotărâre.  
 
    INSPECTOR PRINCIPAL , 
         Dimofte Ana-Maria 
 


