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JUDETUL DOLJ 
 
 
 

HOTARAREA NR. 1 / 10.01.2023 
privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2022 

 
 
 
    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
– Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 10.01.2023, ora 
10,30;      
    Avand in vedere proiectul de hotarare nr.118/27.12.2022 privind executia bugetara pe 
trimestrul IV al anului 2022 - proiect din iniţiativa primarului; 
    Analizand referatul de aprobare nr.7829/27.12.2022 al domnului primar, Preda Cristache, 
raportul de specialitate nr.54/03.01.2023 al compartimentului Contabilitate si Resurse Umane 
al Primariei comunei Gângiova, in conformitate cu prevederile art.49, alin.12 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completarile ulterioare, 
completat de art.I, pct.25 din OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare, 
Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ; 
    In temeiul art.129, alin.1, alin. 4, lit.a, art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, alin.3, lit.a, 
art.139, alin.1, art.196, alin.1, art.197, alin.1, alin.2, alin.4, art.198, alin.1 din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările si completarile ulterioare: 
 
 
 

H O T A R A S T E: 
 

 
Art.1.Se aproba executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2022, conform Anexei nr.1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.2.Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredintează Compartimentul  
Contabilitate si Resurse Umane din cadrul Primariei comunei Gângiova.  
Art.3.Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Gângiova, Institutiei Prefectului-
Judetul Dolj si se va afisa pe site-ul institutiei. 
 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                           Contrasemneaza pentru legalitate,                                                                    
    VOICU MIHAI ZAHARIA                                     SECRETAR GENERAL 
                                                                                          SADOVEANU IOANA 
 
 
 
 
Adoptata in sedinta din data de 10.01.2023 
Cu un numar de 6 voturi pentru, 5 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11  
consilieri in functie 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
  

 
     Aşa cum este prevăzut în Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Art.49 alin (12) , 
ordonatorul de credite trebuie să prezinte în sedinţă publică spre analiză şi aprobare 
autorităţilor deliberative, execuţia bugetară trimestrială, cu scopul de a redimensiona 
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor.  
Aceasta se face în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trim. I,II,III şi decembrie pentru trim 
IV. 
     Conform celor enunţate mai sus facem următoarele aprecieri: 
     Pentru anul 2022 avem prevăzut  iniţial de încasat suma de 31.693.000 lei, iar prevederi 
definitive la  suma de 31.693.000 lei. 
     La nivelul trim. IV 2022 planul de venituri a fost de 31.693.000  lei și încasări realizate de 
5.881.843  lei. 
     Pe articole de venituri aceasta se prezintă astfel: 
 -Impozitul pe veniturile din transferul proprietați (31800) prevederi trim. IV  2022-8.000 lei,   
realizat 10.944 lei 
 - Cote defalcate din impozitul pe venit( 40100) prevederi trim.IV  2022-371.000 lei, realizat 
370.326  lei 
-Sume alocate din cotele defalcate din imp.venit(4040) prevederi trim.IV  2022-754.000 lei 
,realizat 751.838lei 
-Sume repartizate din fondul la disp Cons Jud.(40500) prevederi trim .IV 2022- 203.000 lei 
,realizat 203.000 lei 
-Impozit pe clădiri de la persoane fizice (70101) prevederi trim.IV 2022 – 60.000 lei, realizat 
39.729 lei 
-Impozit cladiri de la persoane juridice(70102) prevederi trim.IV 2022 -4.000 lei, realizat 
2.323 lei 
-Impozit pe terenuri de la persoane fizice (70201) prevederi trim.IV 2022-92.000 lei ,realizat 
91.322 lei 
-Impozit pe terenuri de la persoane juridice(70202) prevederi trim IV 2022 -8.000 lei, realizat 
821 lei 
-Impozit pe terenul din extravilan (702030) prevederi trim IV 2022 -300.000 lei ,  realizat 
522.578 lei 
-Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru (70300) prevederi trim IV 2022-4.000 lei 
,realizat 8.336 lei 
-Sume defalcate din TVA pentru finantarea ch descentralizate (110200) prevederi trim.IV 
2022- 795.000 lei, realizat 745.649 lei 
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor (110600) prevederi trim IV 2022-
1.311.000 lei -realizat 1.306.554 lei 
-Impozit pe mijloace de transport persoane fizice (160201) preveri trim.IV 2022-72.000 lei -
realizat 63.134 lei 
-Impozit pe mijloace de transport persoane juridice (160202) prevederi trim IV 2022-28.000 
lei, realizat 2.884 lei 
-Alte impozite si taxe (185000) prevederi trim IV 2022 -0 lei, realizat 4 lei 
-Alte venituri din concesiuni si inchirieri (300530) prevederi trim IV 2022 -192.000 lei 



,realizat 17.167 lei 
-Venituri din recuperarea chelt de judecata ,imputații(332800) prevederi trim IV 2022 -0 lei -
realizat ,14.672 lei 
-Venituri din amenzi și alte sanctiuni (350102) prevederi trim IV 2022-40.000 lei realizat, 
48.380 lei 
-Taxe speciale (360600) prevederi trim IV 2022-60.000 lei realizat, 37.467 lei 
-Subventii pentru ajutorul de incalzire (423400) prevederi trim IV 2022-550.000 lei ,realizat 
533.136 lei 
-Subventii pentru finantarea sanatatii (424100) prevederi trim.IV 2022-160.000 lei, realizat 
123.075 lei 
-Sume alocate din bugetul ANCPI pt lucrari de inreg sistematica (433400) prevederi trim IV 
2022-149.000 lei , realizat 147.821 lei 
-Alte venituri (365000) prevederi trim.IV 2022 -32.000 lei, realizat 43.300 lei. 
-Sume alocate prin PNDL(426500) prevederi trim.IV 2022-26.500.000 lei,realizat -797.383 
lei.     
 La nivelul trm. IV 2022  planul  de cheltuieli a fost de 5.143.000 lei  şi plăţi realizate, de   
4.577.123   lei. 
Plăţi efectuate  la nivelul trm. IV / 2022 au fost după cum urmează: 
-Salarii autoritati executive (510103101) prevederi trim IV 2022-1.069.000 lei, realizat 
1.015.953 lei  
-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (510103112) prevederi trimIV 120.000 
lei ,realizat 105.664 lei 
-Indemnizatii hrana autoritati executive (510103117) prevederi trim IV 2022 -62.000 lei, 
realizat 56.538 lei  
-Vouchere de vacanta autoritati executive (510103206)prevederi trim .IV 2022-23.000 lei, 
realizat 22.750 lei   
-Contrib.asiguratorie de munca (510103307) prevederi trim IV 2022 -26.000lei, realizat 
24.088 lei  
-Salarii servicii publice comunitare evid persoanelor(5410101)prevederi trim IV 2022-
170.500 lei, realizat 170.269 lei 
-Indemnizații hrana serv.publice comunitare evid .persoanelor (5410117) prevederi trim IV -
11.000 lei ,realizat, 10.733 lei  
- Vouchere de vacanta spclep (5410206) prevederi trim IV 2022-4.350 lei, realizat, 4.350 lei 
- Contrib asiguratorie pentru munca spclep(5410307) prevederi trim IV -4.150 lei ,realizat, 
4.073 lei 
-Salarii politia locala(610304101) prevederi trim IV 2022 -79.000 lei, realizat 77.274 lei  
-Indemnizatie hrana politia locala(610304117) prevederi trim IV 2022 -8.100 lei, realizat 
7.553 lei 
-Voucere de vacanta politia locala (610304206) prevederi trim IV 2022-2.900 lei, realizat 
2.900 lei 
-Contrib asiguratorie pt.muncă politia locala (610304307) prevederi trim IV 2022-2.000 lei 
,realizat 1.908 lei 
-Chelt.invatamant secundar inferior (650401) prevederi trim IV 2022 -283.000 lei, realizat 
232.688 lei 
-Tichete de cresa și tichete sociale pentru gradinita (655000) prevederi trim IV 2022-20.000 
lei, realizat 20.000 
-Salarii servicii de sanatate publica(660800101) prevederi trim IV 2022 -144.000 lei, realizat 
112.930 lei 
-Indemnizatie de hrana servicii de sanatate publica(660800117) prevederi trim IV 2022-9.000 
lei, realizat 7.437 lei 



-Vouchere de vacanta servicii de sanatate publica (660800206) prevederi trim IV 2022-2.900 
lei, realizat 2.900 lei 
-Contrib .asiguratorie pentru munca serv de sanatate publica(660800307) prevederi trim .IV 
2022 -4.100 lei , realizat  2.708 lei 
-Salarii biblioteca (670302101) prevederi trim .IV 2022 -50.200 lei, realizat 50.120 lei 
-Indemnizatie de hrana biblioteca (670302117) prevederi trim IV 2022-3.800 lei, realizat 
3.692 lei  
-Vouchere de vacanta biblioteca (670302206) prevederi trim .IV 2022 -1.450 lei, realizat 
1.450 lei  
-Contributia asiguaratorie de munca biblioteca (670302307) prevederi trim.IV 2022 -1.550 
lei, realizat 1.211 lei 
-Salarii asistenta sociala in caz de invaliditate (680205101) prevederi trim IV 2022-363.500 
lei, realizat 340.538 lei 
-Indemnizatie de hrana asistenta  sociala in caz de invaliditate (680205117) prevederi trim. IV 
2022-46.500 lei, realizat 43.716 lei  
-Vouchere de vacanta asitenta sociala in caz de invaliditate (680205206) prevederi trim.IV 
2022-16.800 lei, realizat 16.800 lei  
-Contrib asig pentru munca asistenta sociala(680205307) prevederi trim IV 2022-9.200 lei, 
realizat 9.135 lei 
-Ajutoare sociale in numerar (680502201) prevederi trim.IV 2022 -174.000 lei,  realizat 
154.548 lei  
-Ajutoare sociale in numerar (681501201) prevederi trim.IV 2022 -550.000 lei, realizat 
533.136 lei 
-Alte cheltuieli in domeniul asig sociale(685050201) prevederi trim.IV 2022-2.000 lei, 
realizat 1.500 lei 
-Furnituri de birou (5103200101)prevederi trim.IV 2022-10.000 lei, realizat 9.552 lei 
-Materiale pentru curatenie (5103200102) prevederi trim IV 2022-5.000lei ,realizat 0 lei 
-Incalzire, iluminat si forta motrica(5103200103) prevederi trim .IV 2022- 200.000 lei, 
realizat 123.349 lei 
-Carburanti si lubrifianti (5103200105) prevederi trim.IV 2022 -66.000 lei, realizat 65.673lei 
-Posta, telecomunicatii, internet (5103200108) prevederi trim.IV 2022-210.000 lei, realizat 
161.917 lei 
-Reparatii curente (5103200200) prevederi trim.IV 2022 -60.000 lei, realizat 49.504 lei 
-Deplasari interne ,detasari,transferarii prevedereii trim IV 2022 -18.000 lei, realizat 14.000 
lei 
-Pregatire profesionala(51032013) prevederi trim IV 2022-15.000 lei ,realizat 1.590lei 
-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(5103203030) prevederi trim.IV 2022 -1.155.000 lei 
,realizat 1.060.715 lei 
-Plati recuperate din ani precedenti(5103850101)  lei incasat –  -45.372 
Iluminat public și electrificari(700600102) prevederi trim IV 2022 -140.000lei, realizat 
97.633 lei. 
La nivelul trim.IV la secțiunea de dezvoltare planul a fost de 26.500.000 lei –realizat 797.383 
lei 
-Drumuri si poduri (84020301)prevederi trimIV 2022-18.000.000lei ,realizat 797.383 lei 
    Proiectul de hotarâre intrunește condițiile legale și de oportunitate , drept pentru care supun 
aprobării Consiliului Local execuția bugetară pe trimestrul  IV al anului 2022. 
           

Compartiment Contabilitate si Resurse Umane, 
Inspector Dimulescu Marina Genoveva 

 


