
ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA Punctul nr.1
COM.FÂNTÂNELE
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe

anul 2015

Având în vedere Raportul întocmit de compartimentul Financiar Contabil şi Normele
Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, propun spre aprobare contul de
încheiere a exerciţiului bugetar la data de 31.12.2015, după cum urmează :
ART.1

Total venituri = 9.647.228 lei
Din care :
-imp imobiliare 18.739 lei
- cote si sume imp venit 1.477.617 lei
-imp si taxe proprietate 6.963.238 lei
-sum defalc.tva 889.478 lei
-taxe util.bunuri 171.150 lei
-alte imp. și taxe
-veniturii din chirii 24.537 lei
-ven.prest servicii 1.400 lei
-venit din taxe eleib.doc. 2.302 lei
-amenzi 10.153 lei
-div.ven taxe sp. 49.662 lei
-donatii sis pons -
-ven.din vanzari -
-subv.lemne 4.950 lei
-subv.FEGA 34.002 lei

Total cheltuieli = 4.944.609 lei
-din care
- contul 5102 autrit.publice 870.480 lei
-contul 6102 ordine publica si sig.nat
- contul 6502 invatamant 828.111 lei
-contul 6702 cultura, revreere si religie 383.717 lei
-contul 6802 asistenta sociala 199.433 lei
- contul 7002 locuinte serv.si dezv.publica 1.901.831 lei
- contul 7402 protectia mediului 732.912 lei
- contul 8302 agricultura 28.125 lei

Mentionam ca in cursul anului am transferat din contul de disponibil 82.98.02- Excedent bugetar ,
pentru acoperirea golului de casa suma de 100.000 lei
Mentionam ca soldul contului de disponibil Excedent bugetar la 31.12.2015 este de 7.434.217 lei

În temeiul art. 36,alin.(2) lit. b. din Legea nr.215/2001 republicata privind administraţia publica
locala, va propun aprobarea proiectului de hotărâre privind contul de încheiere a exerciţiului bugetar
pentru anul 2015.

Primar,
Popescu Gheorghe



ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA Punctul nr.2
COMUNA FÂNTÂNELE
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local
al Comunei Fântânele, Judeţul Constanţa pentru anul 2016

Conform prevederilor art. 63, alin. (1), lit. ,,c” şi alin. (4), lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 republicată,
privind administraţia publică locală am întocmit prezentul proiect de hotărâre .

Având în vedere raportul compartimentului financiar – contabil şi prevederile Legii finanţelor publice
locale nr.273/2006, art.19 alin.1 si a Legii bugetului de stat nr. 339/2015, vă propun aprobarea Bugetului
Local pentru anul 2016 după cum urmează :
- TOTAL VENITURI = 11.111.587 lei

Din care ;
-sume de la A.F.M , unde avem contractile incheiate 1.811.000 lei
-cote defalcate din imp pe venit 1068.000 lei

Din care :
-sume pentru echilibrare 268.000 lei
-sume din imp pe venit 800.000 lei
-impozite sit axe pe proprietate 7.345.400 lei
-cote defalcate din taxa pe valoarea adaugata 795.312 lei
-sume FEGA neconsumate 91.875 lei
TOTAL CHELTUELI = 18.454 855 lei

Din care
-cont 51020103 autoritati executive 3.546 500 lei
-cont 54.02.05.-fond de rezerva bugetara 30 000 lei
-cont 61.02.05.- protecia civila contra incendiilor 20 000 lei
-cont 6502 invatamant 719 999 lei
-cont 6702 cultura .recreere si religie 550 000 lei
-cont 68.02 asigurari si asistenta sociala 385 476 lei
-cont 70 locuinte , servicii si dezv.publica 8.100 000 lei
-cont 74 protectia mediului 3.411 000 lei
-cont 83 cheltueli in domeniul agriculturii 91 880 lei
-cont 84 drumuri si poduri 1 600 000 lei
Mentionam ca totalul cheltuelilor este format din :
CHELTUELI DE PERSONAL = 1230.488 lei
(profesori,asistenti si salariati primarie)
-CHELTUELI BUNURI SI SERVICII 7.777.473 lei
-CHELTUELI CAPITAL SOCIAL 9.128.500 lei
-ASISTENTA SOCIALA- AJUTOR SOCIAL 226.514 lei
-FONDURI REZERVA 30 000 lei
-FONDURI FEGA 91.880 lei

În temeiul art. 36,alin.(2) lit. b. din Legea nr.215/2001 republicata privind administraţia publica
locala, va propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Comunei
Fântânele, Judeţul Constanţa pentru anul 2016.

Primar,
Popescu Gheorghe


