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Nr. 152 / 11.05.2018

HOTĂRARE
(Proiect)
Referitor la: aprobare Situatii financiare aferente anului 2017
Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în şedinţa ordinară/extraordinara din…………
Având în vedere:
- Initiativa Primarului Municipiului Slatina prin expunerea de motive nr. 40522/11.05.2018 la
proiectul de hotarare;
- Referatul Direcţiei Generale Economice înregistrat la nr. 40524/11.05.2018 ;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina.
- Prevederile art. 57 alin (1) si alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
„Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, pană
la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor,..., situatiile financiare
anuale si anexele acestora..."
In conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit a) si alin (4) lit a) coroborat cu art.45 alin
(2) lit.a) si art 115 alin (1) lit b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala. cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Situatiile financiare aferente anului 2017.
Anexele nr.1-23 ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.
Art.2. Prezenta se comunică la:
- Institutia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcţia Generala Economica;
- Biroul Audit Intern .

Iniţiator:
PRIMAR
CONSTANTIN STELIAN EMIL MOT

În baza art.117.”a”
Legea nr. 215/2001,privnd
administratia publica locala
avizează prezentul proiect de
HOTARARE
SECRETAR
MIHAI ION IDITA

CAPL PO 01/F3

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377;
439233 fax: 0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro

Nr. 40522 / 11 .05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind
aprobare Situatii financiare aferente anului 2017

Avand in vedere :
- actele normative in vigoare care precizeaza ca situatiile financiare si anexele acestora se prezinta
spre aprobare, autoritatilor deliberative;
- prevederile art. 57 alin (1) si alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
„Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, pană
la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor,…,situatiile financiare
anuale si anexele acestora „.
- raportarile financiare trimestriale catre A.J.F.P.Olt, concretizate in „Dari de seama contabile”
- HCL nr.124/25.04.2017 referitoare la aprobare executie bugetara trimestriala aferenta bugetelor
aprobate la nivelul U.A.T.M.Slatina pentru anul 2017 (trim.1/2017)
- HCL nr.208/25.07.2017 referitoare la aprobare executie bugetara trimestriala aferenta bugetelor
aprobate la nivelul U.A.T.M.Slatina pentru anul 2017 (trim.2/2017)
- HCL nr.292/31.10.2017 referitoare la aprobare executie bugetara trimestriala aferenta bugetelor
aprobate la nivelul U.A.T.M.Slatina pentru anul 2017 (trim.3/2017)
- HCL nr.340/22.12.2017 refreitoare la aprobare executie bugetara preliminata aferenta bugetelor
aprobate la nivelul U.A.T.M.Slatina pentru anul 2017
- HCL nr.20/30.01.2018 referitoare la aprobare executie bugetara trimestriala aferenta bugetelor
aprobate la nivelul U.A.T.M.Slatina pentru anul 2017(trim.4/2017)
Propun spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotarare privind aprobare
„Situatii financiare aferente anului 2017” .

PRIMAR
CONSTANTIN STELIAN EMIL MOT

CAPL PO 01/F2

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377;
439233 fax: 0249/439336
E.-mail: pms_it@primariaslatina.ro
DIRECŢIA GENERALA ECONOMICĂ
Str.Toamnei nr.6 , tel 0249/411070; 411304 fax:0249/412524
Nr.40524/11.05.2018

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind
aprobare Situatii financiare aferente anului 2017

Avand in vedere
- actele normative in vigoare(legea finantelor publice locale) care precizeaza ca situatiile financiare
si anexele acestora se prezinta spre aprobare, autoritatilor deliberative;
prezentam in continuare date referitoare la executia bugetara/2017, dupa cum urmeaza:
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL
Prevederile Legii nr.273/2006 - privind Finantele Publice Locale, art 57.(1) arata ca:
„ Ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative,
pana la data de 31 mai a anului urmator, situatiile financiare anuale inclusiv anexele acestora si
conturile anuale de executie a bugetelor in urmatoarea structura :
a) la venituri:
- prevederi bugetare initiale;
- prevederi bugetare definitive;
- incasari realizate.
b) la cheltuieli:
- credite bugetare initiale;
- credite bugetare definitive;
- plati efectuate. ”
In anul 2017 - Bugetul centralizat al Municipiului Slatina a avut urmatoarea componenta:
- Bugetul local de venituri si cheltuieli ;
- Bugetul creditelor interne ;
- Bugetul institutiilor publice finantate integral din veniturii proprii.
În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 au fost planificate prin bugetul de venituri şi cheltuieli să
se realizeze venituri proprii în sumă de 123.094.000 lei.
Veniturile proprii, realizate la data de 31.12.2017 sunt în sumă totală de 134.280.835 lei ceea ce
reprezintă o realizare în procent de 109,09% faţă de prevederile anului 2017.
Faţă de anul 2016, veniturile proprii realizate in anul 2017 sunt mai mari cu 14.397.115 lei, în
cifre absolute valoarea acestora fiind de 134.280.835 lei faţă de 119.883.720 lei realizate în anul 2016,
procentul de realizare faţă de anul 2016 fiind de 112 %.
Realizarea veniturilor proprii în sumă de 134.280.835 lei, defalcată pe principalele feluri de
venituri se prezintă astfel :
Denumire
Prevederi
Sume încasate
Procent
venit
2017 - lei 2017 - lei Cote defalcate din impozit pe venit
70.920.000,00
78.265.296 110,36%
Impozit pe veniturile din transferul
proprietatilor imobiliare
Sume alocate din cote defalcate

1.247.000,00

365.319

29,30%

610.000,00

598.403

98,10%

din imp.pe venit pt.echilibrarea bug.
Impozit pe clădiri persoane fizice

5.000.000,00

5.423.983

108,48%

Impozit pe clădiri persoane juridice

25.000.000,00

25.756.358

103,03%

Impozit pe terenuri persoane fizice

1.550.000,00

1.661.372

107,19%

Impozit pe terenuri persoane juridice

4.100.000,00

4.224.769

103,04%

160.000,00

183.139

114,46%

1.000.000,00
0,00
20.000,00

1.082.289
28.295
3.037

108,23%

2.750.000,00

2.886.750

104,97%

1.650.000,00

1.792.625

108,64%

Impozit pe terenul extravilan
Taxe judiciare de timbru
Taxe hoteliere
Impozit pe spectacole
Impozit pe mijloacele de transport persoane
fizice
Impozit pe mijloacele de transport persoane
juridice
Taxe şi tarife eliberare licenţe si autorizatii
Alte taxe pe utilizarea
bunurilor
Venituri din concesiuni si inchirieri
Alte venituri din proprietate
Venituri din prestări servicii
Contributia as. de proprietari pentru lucrari de
reabilitare termica
Alte venituri din prestări servicii
Venituri din recuperarea cheltuielilor
Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe
administrative
Venituri din amenzi
Penalitati pt nedepunere sau depunere cu
intarziere
Alte amenzi, penalităţi
şi confiscări
Alte venituri
Venituri din valorificarea unor
bunuri
Taxe speciale
venituri din dividende
impozit profit
venituri din recuperarea cheltuielilor
Contribuţia parintilor pt intret. copii in cresa
TOTAL

115.000,00

15,19%

2.681.938 2332,12%

200.000,00
1.328.000,00
500.000,00
2.000,00

226.053
1.285.150
1.001.919
5.375

113,03%
96,77%
200,38%
268,75%

500.000,00

942.757

188,55%

50.000,00

79

0,16%

100.000,00
100.000,00

47.126
79.307

47,13%
79,31%

4.000.000,00

3.167.757

79,19%

812.000,00

815
393.702

48,49%

750.000,00
280.000,00

209.350
661.150

27,91%
236,13%

200.000,00

885.925

442,96%

100.000,00

240.986
90.274
160
89.376
134.280.835

178,75%
109,09%

50.000,00
123.094.000,00

Realizarea în procent de 109,09% la data de 31.12.2017 faţă de prevederile anului 2017, a fost
posibilă datorită efortului susţinut al tuturor compartimentelor şi serviciilor din cadrul Direcţiei
Economice a Primăriei Municipiului Slatina.
1. Compartimentul constatare, impunere şi control persoane fizice a desfăşurat următoarele
activităţi :
- a emis un număr de 11.890 certificate fiscale
- a acordat un număr de 2.157 scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi teren,
- a verificat şi operat un număr de 11.152 declaraţii de impunere pentru stabilirea impozitului pe
clădiri, declaraţii de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren şi declaraţii de impunere pentru
stabilirea impozitului pe mijloace de transport.
- a întocmit referate de scădere din evidenţă în număr de 7.312 pentru clădiri, terenuri şi mijloace
de transport înstrăinate
- a aplicat sancţiuni contravenţionale în număr de 2.209, suma încasată fiind de 169.370 lei
- a întocmit corespondenţă cu alte instituţii şi petiţii persoane fizice în număr de 7.102
2. Serviciul Executare Silită a desfăşurat următoarele activităţi pentru contribuabilii persoane
fizice si juridice:
- a emis şi comunicat un număr de 39.171 decizii de impunere pentru contribuabilii persoane
fizice.
- a emis şi comunicat un număr de 20.542 somaţii şi titluri executorii
- a întocmit un număr de 3.300 adrese de înfiinţare a popririi
- a intocmit un numar de 177 sechestre asiguratorii
- a intocmit un numar de 281 procese verbale de introducere in insolvabilitate
- a intocmit un numar de 248 note de constatare de intrerupere a prescriptiei
- a întocmit un număr de 2.491 adrese de înştiinţare privind înfiinţarea popririi
- a întocmit un numar de 819 adrese de sistare a popririi urmare încasării sumelor poprite
- a transmis un numar de 152 dosare de executare catre alte primarii
- au fost transmise catre alte primarii 126 adrese stare civila
- a intocmit un numar de 25 referate scadere mijloace de transport
- a intocmit un numar de 100 adrese de corelare de rol
- a procedat la intocmirea si afisarea a unui numar de 4.460 persoane fizice si juridice la care nu
s-a reusit efectuarea comunicarii in vederea recuperarii debitelor restante
- a intocmit un numar de 8.600 adrese catre CAS, SEIP, CJP,SPC
- au fost luate in evidenta un numar de 9.488 procese verbale de contraventie
- au fost afisate un numar de 62 procese verbale de contraventie
- a intocmit un numar de 144 referate de scadere in vederea scaderii mijloacelor de transport
instrainate sau distruse
- a intocmit un numar de 246 procese verbale de scoatere din insolvabilitate
- a intocmit un numar de 175 procese verbale de afisare publicatii vinzare
- a intocmit 13 raspunsuri catre BEJ
- a intocmit 69 dosare transmise pentru munca in folosul comunitatii
- a intocmit 412 referate pentru 5.658 procese verbale de contraventie la 48 ore.
Suma încasată din executare silită persoane fizice este de 2.001.645 lei.
Suma încasată din executare silită persoane juridice este de 4.512.317 lei.
3. Compartimentul constatare, impunere şi control persoane juridice a efectuat urmatoarele
activitati:
- a emis un număr de 2.253 certificate de atestare fiscală
- a verificat şi operat un număr de 5.460 declaraţii de impunere / declaratii de scoatere din
evidenta pentru stabilirea impozitului şi taxei pe clădiri, impozitului si taxei pe teren , impozitului si
taxei pe mijloace de transport < 12 tone sau > 12 tone, alte tipuri de impozite si taxe locale.
- s-a instituit taxa pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica la un număr de 146 locatii
in suma de 329.440 lei.

- până la data de 31.03.2017, a emis şi comunicat un număr de 3.767 decizii de impunere pentru
contribuabilii persoane juridice.
- a întocmit un numar de 2540 adrese către AFP, executori judecătoreşti şi alte instituţii
- a întocmit un număr de 217 procese verbale de constatare a contravenţiei, suma incasata fiind
de 303.800 lei.
- a întocmit un număr de 217 referate de scadere pentru amenzile achitate in termen de 48 ore.
Compartimentul constatare, impunere şi control persoane juridice, a întocmit pe anul 2016 un
număr de 37 rapoarte de inspecţie fiscală la contribuabilii persoane juridice, stabilindu-se diferenţe de
impozite şi taxe locale, şi accesorii aferente în sumă totală de 1.778.533 lei.
Cele mai importante societati la care s-au constatat diferente de impozite si taxe locale si
accesorii aferente, in anul 2017 sunt urmatoarele:
- S.C. COMREM S.A.
7.984 lei
- S.C. COMREM SERVICE S.R.L.
47.107 lei
- S.C. COMDIALL S.R.L
16.429 lei
- S.C. POP INDUSTRY S.R.L.
9.223 lei
- COMPLEX HOTELIER PARC SA
20.019 lei
- PANDIPO SRL
10.441 lei
Impozitele şi taxele, respectiv impozitul si taxa pe cladiri, impozitul si taxa pe teren şi impozitul
asupra mijloacelor de transport si impozit pe spectacole încasate de la contribuabilii persoane juridice
pe perioada pe perioada 01.01.2017-31.12.2017 sunt în sumă absolută de 3.177.968,83 lei, faţă de
3.077.000 lei programat pentru anul 2017 , procentul de realizare fiind 103,28%.
Realizarea şi depăşirea nivelului impozitelor şi taxelor încasate în perioada 01.01.201731.12.2017 de la contribuabilii persoane juridice se datorează interesului acordat de Compartimentul
constatare, impunere şi control persoane juridice, în urmărirea încasării debitelor curente şi a obligaţiilor
restante datorate la bugetul local de contribuabilii persoane juridice, cât şi prin atragerea la bugetul local
de diferenţe de impozite şi taxe locale şi accesorii aferente, în urma inspecţiilor fiscale efectuate in anul
2017.
Facand raportare intre veniturile incasate in suma de 224.466,31 mii lei si cheltuielile efectuate
in suma de 206.338,24 mii lei rezulta la 31.12.2016, un excedent de 18.128,07 mii lei.
Repartizarea cheltuielilor pe capitole şi realizarea lor se prezintă astfel:
51.02 “Autoritati publice” a fost repartizata suma de 18.249 mii lei , din care :
• 10.626 mii lei cheltuieli de personal ; utilizat 8.216,27 mii lei, procent 77,32 %
• 7.607 mii lei bunuri si servicii ; utilizat 4.107,73 mii lei, procent 53,99%
• 722 mii lei active nefinanciare ; utilizat 290,77 mii lei, procent 40,27%
• -706 mii lei plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent;recuperat -817,82 mii lei
54.02”Servicii publice generale” a fost repartizata suma de 6.234 mii lei, din care:
• 730 mii lei cheltuieli de personal ; utilizat 729,99 mii lei, procent 99,99 %
• 205 mii lei bunuri si servicii ; utilizat 115,52 mii lei, procent 56,35%
• 5.279 mii lei fond de rezerva la dispozitia autoritatilor locale (ramas neutilizat la 31.12.2017)
• 20 mii lei active nefinanciare ; utilizat 19,04 mii lei, procent 95,2%
55.02”Dobanzi aferente datoriei publice locale si alte cheltuieli” a fost repartizata suma de 4.000 mii
lei, reprezentand dobanzi şi comisioane pentru împrumuturi contractate
• 200mii lei pentru comisioane; s-au consumat 89,18 mii lei, procent de 44,59%.
• 3.800 mii lei pentru dobânzi; s-au consumat 1.775,53 mii lei, procent 46,72%
61.02”Ordine publică şi siguranţă naţională” a fost repartizată suma de 5.548 mii lei, din care:
• 3.500 mii lei cheltuieli de personal ; utilizat 3.495,28 mii lei, procent 99,86 %
• 1.025 mii lei bunuri si servicii ; utilizat 475,13 mii lei, procent 46,35%
• 1.023 mii lei active nefinanciare; utilizat 374,88 mii lei, procent 36,64%
65.02 “Invatamant” a fost repartizata suma de 96.533,50 mii lei, din care :
• 69.758 mii lei cheltuieli de personal ; utilizat 68.937,25 mii lei, procent 98,82 %
• 15.994,50 mii lei bunuri si servicii ; utilizat 14.147,41 mii lei, procent 88,45%

•
•
•

433 mii lei ajutoare sociale; utilizat 386,80 mii lei, procent 89,33 %
250 mii lei burse scolare; utilizat 205,12 mii lei, procent 82,04 %
10.098 mii lei active nefinanciare ; utilizat 5.947,79 mii lei, procent 58,90%

66.02 “Sanatate” a fost repartizata suma de 4.958 mii lei, din care:
• 4.293 mii lei cheltuieli de personal ; utilizat 3.471,63 mii lei, procent 80,86 %
• 130 mii lei bunuri si servicii ; utilizat 80,80 mii lei, procent 62,15%
• 15 mi lei asistenta sociala; utilizat 5,22 mii lei, procent 34,80%
• 520 mii lei active nefinanciare; utilizat 19,50 mii lei, procent 3,75%
67.02 “ Cultura, recreere si religie” a fost repartizata suma de 15.442,17 mii lei, din care :
• 2.474 mii lei cheltuieli de personal ; utilizat 2.327,90 mii lei, procent 94,09 %
• 9.366,17 mii lei bunuri si servicii ; utilizat 7.247,30 mii lei, procent 77,37%
• 1.965 mii lei alte cheltuieli; utilizat 1.911,22 mii lei, procent 97,26%
• 1.637 mii lei active nefinanciare ; utilizat 891,91 mii lei, procent 54,48%
68.02 “Asigurari si asistenta sociala” a fost repartizata suma de 16.737 mii lei, din care :
• 4.030 mii lei cheltuieli de personal ; utilizat 3.703,38 mii lei, procent 91,89 %
• 1.015 mii lei bunuri si servicii ; utilizat 770,52 mii lei, procent 75,91%
• 10.910 mi lei asistenta sociala; utilizat 10.016,29 mii lei, procent 91,80%
• 40 mii lei alte cheltuieli; utilizat 13,30 mii lei, procent 33,25 %.
• 742 mii lei active nefinanciare ; utilizat 337,40 mii lei, procent 45,47%
70.02 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica” a fost repartizata suma de 83.059 mii lei, din care :
• 3.360 mii lei cheltuieli de personal ; utilizat 2.671,97 mii lei, procent 79,52 %
• 15.984 mii lei bunuri si servicii ; utilizat 12.159,21 mii lei, procent 76,07%
• 148 mii lei alte transferuri; utilizat 0 mii lei;
• 625 mii lei proiecte cu finantare FEN postaderare ; utilizat 578,46 mii lei, procent 92,55%
• 300 mii lei proiecte cu finantare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020; utilizat 169,20 mii
lei, procent 56,40%;
• 41.576 mii lei active nefinanciare ; utilizat 14.176,19 mii lei, procent 34,09%;
• 9.910 mii lei active financiare ; utilizat 9.810 mii lei, procent 98,99%;
• 11.156 mii lei rambursări de credite interne aferente datoriei publice locale ; utilizat 11.155,17
mii lei, procent 99,99%
74.02 “Protectia mediului” a fost repartizata suma de 5.621mii lei , din care :
• 5.591 mii lei bunuri si servicii ; utilizaţi 5.441,45 mii lei, procent 97,32 %
• 30 mii lei active nefinanciare; utilizat 0 mii lei
84.02 “Transporturi” a fost repartizata suma de 17.930 mii lei , din care :
• 1.000 mii lei cheltuieli de personal ; utilizat 731,05 mii lei, procent 73,10 %
• 1.556 mii lei bunuri si servicii ; utilizat 510,11 mii lei, procent 32,78%
• 3.435 mii lei subventii; utilizaţi 3.353,60 mii lei, procent 97,63%
• 11.962 mii lei active nefinanciare ; utilizat 6.379,41 mii lei, procent 53,33%
• -23 mii lei plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent; recuperat -23,04 mii lei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
Veniturile din credite interne aferente transei anului 2017 au fost in suma de 10.000 mii lei iar
incasările realizate in perioada 01.01-31.12.2017 au fost în sumă de 9.919,38 mii lei, procent 99,19%.
Cheltuielile pentru anul 2017, in suma de 10.000 mii lei , repartizate pe capitole de cheltuieli si
articole bugetare aferente sectiunii de dezvoltare, au inregistrat o rata de utilizare de 94,70 %,
reprezentand plăţi în sumă de 9.470,58 mii lei.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE si ACTIVITATILOR
FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii a fost in anul 2017 in suma de
5.589,08 lei s-a realizat in proportie de 66,07% , in cifre absolute 3.693,10 lei.
Ponderea in veniturile obtinute a fost din : contributia elevilor pentru internate, camine si cantine,
taxe si alte venituri din invatamant etc .
Cheltuielile au fost de 2.983,89 lei , ponderea avand-o hrana elevilor din internate si camine.

Avand in vedere cele expuse, consideram ca proiectul de hotarare privind aprobare „Situatii
financiare pe anul 2017” poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.
Anexele nr.1-23, parte integranta din prezentul proiect de hotarare, fac referire la :
1- Bilant
2- Contul de rezultat patrimonial
3 - Situatia fluxurilor de trezorerie (cod 03)
4 - Situatia fluxurilor de trezorerie (cod 04)
5 - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
6-Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate
din FEN postaderare(cod 10)
7 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile ( titlul 56 si titlul 58)
8,9,10 - Plati restante cod 40, 42, 54
11- Situatia actiunilor/ partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ –
teritoriale la operatori economici
12- Situatia indicatorilor referitor la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
13 - Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor
14- Situatia activelor fixe amortizabile cresteri
15- Situatia activelor fixe amortizabile reduceri
16- Situatia activelor fixe neamortizabile cresteri
17- Situatia activelor fixe neamortizabile reduceri
18- Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
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