RAPORT DE ACTIVITATE LA FINALUL ANULUI 2017

In anul 2017 ne-am propus realizarea urmatoarelor obiective de investitii:
1)- finalizarea investitiei ”Alimentare cu apa” – am platit constructorului suma de 143900,67 lei,la
Inspectia de stat in constructii suma de 3972,85 lei ,la Institutul National de Hidrologie suma de
3831,80 lei,la Administratia Bazinala ape Arges-Vedea suma de 1444,97 lei,la firma Apomar
consulting pentru documentatii avize suma de 3570 lei,la firma PFA Dobre Ileana suma de 4000 lei.
Investitia „Alimentare cu apa”este finalizata si urmeaza sa efectuam receptia la terminarea lucrarii.
2)- pentru investitia „Infiintare retea canalizare” s-a platit studiul de fezabilitate in suma de 18893.50
lei la firma de proiectare SC UNIX SRL si suma de 8330 lei platita la firma SC APOMAR CONSULTING
SRL pentru studii.Se pregateste documentatia pentru licitatie.
3)-pentru „Documentatie asigurare scurgerea apelor DC69” s-a platit suma de 9520 lei catre firma SC
ARHORIZONT G-A SRL,documentie necesara pentru efectuarea de santuri pentru scurgerea apelor
pe DC 69 .
4) –pentru investitia „Construire gradinita cu doua grupe ,anexa si imprejmuire,sat Maruntisu” s-a
platit studiul de fezabilitate in suma de 8537.86 lei la firma SC BOMACA PROIECT SRL.Proiect care
urmeaza a fi depus pe PNDL 2.
5)- pentru investitia” Modernizare si extindere Scoala cu clasele I-VIII Costestii din Vale” s-a platit
studiul de fezabilitate in suma de 90797 lei catre firma SC BOMACA PROIECT SRL.Proiect care
urmeaza a fi depus pe POR.
6) – pentru „Sistem supraveghere video” s-a platit suma de 23078,29 lei suma platita in rate lunare
(1922,71 lei/luna)
7) – s-a achizitionat Centrala Termica primarie in valoare de 15950 lei,cea actuala necesitand
schimbarea.

LA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE S-AU EFECTUAT URMATOARELE PLATI PE CAPITOLE
BUGETARE:
ADMINISTRATIE
A) CHELTUIELI DE PERSONAL – am asigurat salariile celor 12 salariati,suma platita fiind de
647587 lei.
B) BUNURI SI SERVICII:

1.- furnituri birou in suma de 17520,36 lei
2.- materiale curatenie in suma de 2500 lei
3.- lemne foc si carbuni in suma de 20119,41 lei
- energie electrica in suma de 4964 lei
4. – taxa habitat in suma de 1400 lei
5.- carburati si lubrefianti in suma de 9932 lei
6.- posta ,telefoane
7.- materiale si prestari servicii:
a)acord prestari servicii ACOR in suma de 6400 lei/luna
b) mentenanta impozite si taxe in suma de 357 lei/luna
c)mentenanta program contabilitate in suma de 714 lei/luna
d) mentenanta program salarii in suma de 150 lei/luna
e)abonament internet si cablu in suma de 56 lei/luna
f)incarcat si achizitionarecartuse ,fotocopii documente,verificare centrala termica
g)efectuare strategie de contractare achizitii publice in suma de 5355 lei
8. –reparatii curente autoturism,reparatii microbuz,drujba,cositoare in suma de 21558 lei.
9. – obiecte de inventar : achizitia de imprimante,calculatoare,xerox in suma de 7448 lei.
10.- deplasari efectuate in interes de serviciu in suma de 1262 lei
11.- carti si publicatii – calendare crucea rosie,contracte publicitate in suma de 4588 lei.
12.- servicii avocatura in suma de 10800 lei.
13.- participarea la cursuri de pregatire profesionala in suma de 9429 lei.
14.- contributie Asociatia Comunelor din Romania in suma de 900 lei
- cota parte ACOR in suma de 8000 lei
15.-protocol si reprezentare in suma de 630 lei
16.alte cheltuieli cu bunuri si servicii – avize DSP,MEDIU,taxe OCPI,asigurare auto,reinoire
certificate digitale in suma de 24818 lei.
C)- contributie APA Dambovita in suma de 500 lei/ luna
- contributie GAL TITU in suma de 3500 lei.

PROTECTIE CIVILA
Bunuri si servicii:
a) Carburant in suma de 1060 lei
b) Prestari servicii in suma de 832 lei
c) Obiecte inventar in suma de 3430 lei
CULTURA
A)CHELTUIELI DE PERSONAL in suma de 31799 lei pentru salariul bibliotecarei.
B)CHELTUIELI MATERIALE – furnituri birou,materiale curatenie,energie,taxa habitat,cheltuieli
sportive,deplasari,carti,instruire- in suma de 12172 lei
ASISTENTA SOCIALA
-

Indemnizatii persoane cu handicap in suma de 558508 lei

-

Ajutoare incalzire in suma de 44012 lei

-

Ajutoare de urgenta si inmormantare in suma de 4350 lei

ILUMINAT
-

Iluminat public in suma de 20816.47 lei

-

Prestari servicii iluminat public si materiale in suma de 16854 lei.

PROTECTIA MEDIULUI
-

Tarif neutralizare deseuri si esalonare plata taxa habitat in suma de 31063 lei

-

Cotizatie ADI si Taxa de mediu in suma de 43810 lei

AGRICULTURA
-

Taxe OCPI si pretari servicii cadastru in suma de 13603 lei

TRANSPORTURI
-

Carburanti in suma de 15000 lei

-

Materiale si preatari servicii – procurare agregate minerale,transport agregate,intretinere si
asigurare buldoexcavator,plata deservent buldoexcavator –in suma de 138176 lei

La partea de venituri s-au incast urmatoarele venituri dupa cum urmeaza:

2158
(03.02) Impozit pe venit
2158
1. Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal - cod
03.02.18

(04.02) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

914447

1. Cote defalcate din impozitul pe venit - (cod 04.02.01)

423416

2. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cod 04.02.04

491031

(07.02) Impozite si taxe pe proprietate din care:

497921

1. Impozit si taxa pe cladiri - cod 07.02.01

182713

* Impozit pe cladiri de la persoane fizice - cod 07.02.01.01

81740

* Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice - cod 07.02.01.02

100973

2. Impozit si taxa pe teren - cod 07.02.02

303974

* Impozit pe terenuri de la persoane fizice - cod 07.02.02.01

123676

* Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

51478

* Impozitul pe terenul din extravilan

128820

3. Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru - cod 07.02.03

11217

4.Alte impozite si taxe pe proprietate-cod 07.02.50

17

(11.02) Sume defalcate din TVA

2746116

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunei - cod 11.02.02

2280116

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06

cod

466000

(16.02) Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfășurarea de
activități

61347

1. Impozit pe mijloacele de transport - cod 16.02.02

60834

* Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice - cod 16.02.02.01

50056

* Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice - cod 16.02.02.02

10778

2. Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare - cod 16.02.03
3. Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități cod 16.02.50

7
506

(18.02) Alte impozite și taxe fiscale

18829

1. Alte impozite și taxe - cod 18.02.50

18829

(30.02) Venituri din proprietate

1156

1. Venituri din concesiuni și închirieri - cod 30.02.05

1156

(34.02) Venituri din taxe administrative, eliberări permise

5250

1. Taxe extrajudiciare de timbru - cod 34.02.02

5250

2. Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise - cod 34.02.50

12.884

(35.02) Amenzi, penalizări și confiscări

128575

1. Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale - cod 35.02.01

128575

(36.02) Diverse venituri

20638

Alte venituri - cod 36.02.50

20638

(37.02) Transferuri voluntare, altele decat subvențiile

4987

1. Donații și sponsorizari - cod 37.02.01

11457

2. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

-6470

(42.02) Subvenții de la bugetul de stat

10140

1. Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri - cod 42.02.34

10140

TOTAL VENITURI SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE

4411564

