
Raport de executie bugetara
Semestrul I/ an școlar 2015-2016

Analizând activitatea economico-financiară conform datelor contabile rezultă că în perioada septembrie
2015 - ianuarie 2016, unitatea noastră școlară a beneficiat de următoarele sume pentru finanțarea activității,
astfel execuția bugetară este următoarea:

1. BUGET LOCAL – primărie =728.205 lei :

o cheltuieli de personal = 647.669 lei folosiți la achitarea drepturilor salariale ale
personalului, diferențe salariale câștigate în instanță și la plata viramentelor aferente;

o cheltuieli materiale = 70.860 lei din care s-au achitat c/v facturilor cu energia termică și
electrică, cu apă rece, canal, salubritate, cu materiale pentru curățenie și întreținere,
rechizite, diverse reparații în cămin și  școală, telefonie, internet, taxe poștale, mentenanță
sisteme informatice, transport cadre didactice navetiste,etc.

o burse = 9.676 lei din care s-au achitat bursele de merit și bursele de studiu acordate de
către Consiliul Local Constanța.

2. BUGET de  STAT – I.S.J total fonduri alocate = 40.812 lei.:

o cheltuieli – asistență socială = 15.120 lei din care 3.515 lei reprezintă suma folosită pentru
decont manuale școlare – conform cu Hotărârea Guvernului nr. 733/2015, restul
reprezentând decontarea transportului elevilor navetiști;

o alte cheltuieli – transferuri = 13.458 lei reprezintă sumele utilizate pentru plata bursele
elevilor  din Republica Moldova și  beneficiarii programului Bani de liceu.

3. VENITURI PROPRII:

ÎNCASĂRILE efectiv realizate au fost de 44.862 lei , având următoarea structură: chirii, taxe
școlarizare, acte studii, curs revalorizare, cazare eleve cămin.

PLĂȚI = 84.368 lei ,aceste sume au fost utilizate astfel:
o cheltuieli de personal = 48.113 lei utilizați pentru plata salariilor ș i a viramentelor aferente –

personalul implicat;
o cheltuieli cu bunuri și servicii = 36.255 lei care au fost utilizati pentru achitarea diverselor

materiale consumabile și cheltuieli de întreținere, mici reparații în școală și cămin, achiziționare
de mobilier în cămin, cărți de specialitate pentru școala postliceală sanitară, materiale sportive,
sistem de avertizare PSI, suplimentarea sistemului de supraveghere video cu 2 camere, etc.

Diferența dintre încasări și plăți a fost susținută din excedentul anului 2014.

Intocmit,
Administrator financiar, ec. Ivan Emilia


