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RAPORT

lo proiectul de hotdrdre privind oproboreo execuliei bugetului generol

ol iudefului lolomilo lo lrimesfrul lV, onul 2014

Proieclul de hotordre prezinto spre oprobore execufio bugetului generol ol iudefului
lolomifo, lo 3l decembrie 2014, Tntocmito pe tipuri de bugete, pe cele douo secfiuni 9i in

codrul ocestoro pe structuro funcfionolo gi economicd.

Bugetul pe onul 2014, construil lo porteo de venituri pe bozo previziunilor venilurilor

proprii gi o sumelor reportizote din bugetul de slol, o fost derulot Tn limito creditelor bugetore

oulorizote penlru fiecore institufie 9i oclivitote din compelenfo de finonlore.

Execufio reolizotd lo finele onului penlru bugelul propriu este prezentolo Tn onexo nr. I

lo proieclul de hotordre giinregistreozd:

0 un nivel de 9l .933,64 mii lei lo venituri, din core:

o venituri proprii : 4.497,47 mii lei, 92,52o/o;

. cole 9i sume defolcote din impozitul pe venit: 24.344,42 mii lei,

100,700/o;

o sume defolcote din toxo pe volooreo oddugoto: 42.25'1,94 mii lei,

94,35%;

o subvenfii: 28.188,50 mii \ei,99,43o/o;

o vorsominte din sectiuneo de funclionore penlru finonforeo secfiunii

de dezvoltore o bugetului locol (cu semnul minus): 7.348,68 mii lei,

61,770/o

0 chelluielile secliunii de fundionore sunl reolizole in sumd de 8.|.656,86 mii

lei, respectiv 90,46o/o din progrom.
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bugetului propriu dor gi proiectele cu finonlore din fondurile externe

nerombursobile, ce sunt reolizote lo un nivel de lB.l37,4B mii lei. De precizot

cd pentru cheltuielile secliunii de dezvoltore ou fost utilizote sume 9i din

excedentul onului precedent core nu sunt evidenfiote in bugetul oprobol

(ocesteo se utilizeozo doorTn execufiel.

Anexele nr. 2 9i 3 confin execufio bugetoro o instituliilor subordonote finonfote po(iol

din venituri proprii 9i o octivitofilor finonlote integrol din venituri proprii, pe structuro de

funcfionore 9i dezvollore, nivelul de reolizore pe fiecore institulie fiind cel din onexe.

Anexo nr. 4 detoliozo execufio bugeloro o Spitolului Judefeon de Urgenlo Slobozio lo

doto de 31.12.2014.

Execufio bugetoro penlru bugetul creditului intern este prezentotd Tn onexo nr. 5 9i
relevd un grod de reolizore o cheltuielilor din oceosto sursd de 100,00% fofo de cele

progromote.

Reolizoreo veniturilor lo un nivel foorte opropiot de cel estimol gi Tncodroreo

chelluielilor in limitele plonificote relevd o evoluore corectd o resurselor 9i o ongoiore

prudento o cheltuielilor ce permite Tnchidereo executiei bugetore in condifii de echilibru foro

credite neocoperite gi plofi restonte.

Excedentul Tnregistrol penlru bugetul locol lo 31.12.2014 co diferenfo intre veniturile

incosole gi cheltuielile efectuote vo fi utilizqt pentru secliuneo de dezvollore o onului 2015 9i
pentru ocoperireo golurilor lemporore de cosd, Tn condifiile Legii nr. 273/2006 privind

finonfele publice locole.
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