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RAPORT  

pe anul financiar 2015 

 

În anul financiar 2015 întreaga activitate a sectorului contabilitate  s-a desfășurat cu respectarea 

Legii contabilității nr. 82 din 1991, a Ordinului ministerului finantelor publice nr.1917/2005, a OMFP 

nr.556/07.04.2006 si a Normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor privind aplicarea 

legislației amintite. 

În acest sens am întocmit situațiile financiare trimestriale și anuale: bilanțul, contul de rezultat 

patrimonial pe surse de finantare, situația fluxului de trezorerie, contul de execuție pe surse de finanțare, 

situația activelor fixe. 

 S-au întocmit situațiile privind fundamentarea indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli al 

unitații pentru anul 2015-2019. 

 S-au întocmit actele justificative și documentele contabile cu respectarea formelor și regulilor de 

alcătuire și completare și s-a efectuat înregistrarea lor in evidența contabilă  in mod cronologic si 

sistematic. 

 S-au întocmit actele privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor insituției, 

precum și evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale conform O.M.F. 1792/2002. 

 S-au întocmit formele pentru efectuarea încasărilor și plaților, stingerea debitelor și creditelor 

angajate de unitate. 

 S-au întocmit declarațiile lunare privind obligațiile de plata ale unitații către buget, monitorizarea 

cheltuielior de personal pe surse de finanțare, situațiile statistice privind salarizarea. 

 S-au verificat și înregistrat în contabilitate listele zilnice de alimente, urmărindu-se încadrearea 

consumului de alimente în alocația de hrana stabilită. 

 S-a urmărit utilizarea judicioasă și integrala a creditelor bugetare acordate, în conformitate cu 

dispozitiile legale in vigoare. 

 Au fost indeplinite toate sarcinile ce decurg din regulamentul de ordine interioară a sectorului. 

 Situația deschiderilor de credite, a plaților și a cheltuielilor se prezinta astfel: 

 

BUGETUL DE STAT   

 

PREVEDERI  CREDITE                     PLAȚI  CHELTUIELI  UTILIZ. 

   DESCHISE                                    EFECTIVE 

 

302.378  302.378  293.065,26  293.065,26  96,92% 

 

CHELTUIELI DE PESONAL 

 

21.262   21.262   21.262   21.262   100% 

 

MATERIALE 

 

1.489   1.489       1.488,59  1.488,59  99,97% 

 

TRANSPORT ELEVI  

 

92.434   92.434   87.512,67  87.512,67  94,67% 
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BANI DE LICEU 

 

187.193  187.193  182.802  182.802  97,65% 

   

Amortizări  0  lei 

 

Creditele la bugetul stat au fost utilizate în procent de  96,92 %                       

 

BUGETUL  LOCAL       

 

PREVEDERI  CREDITE  PLAȚI   CHELTUIELI  UTILIZ. 

 DESCHISE     EFECTIVE 

 

3.126.456  3.126.456  3.125.511  3.117.670  99.96% 

 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

 

2.468.312  2.468.312  2.468.312  2.468.312  100% 

 

CHELTUIELI MATERIALE 

 

587.444  587.444  587.444  587.444  100% 

   

BURSE 

 

700   700   662   662                        94.57% 

 

INVESTITII 

 

70.000   70.000   69.092,61  69.092,61  98,70% 

 

AUTOFINANTARE 

 

162.768  162.768  134.337  134.337            82.53% 

 

Creditele  deschise la bugetul local au fost utilizate în proporție de  99,96% 

 

VENITURI  PROPRII : 

    

CHIRII            7.874 

CANTINA                 56.451 

ALTE VENITURI           1.095 

VENITURI DIN REGIE       13.112 

VENITURI ECDL          2.492 

TAXA BAC                      4.620 

 

TOTAL  VENITURI                                            85.644      
 

Sumele încasate ca venituri proprii au fost utilizate pentru activitatea sectoarelor respective și pentru 

dotarea școlii cu materiale și echipamente. 

 

 

Contabil sef,  

Dan Zamfira 


