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Alăturat vă înaintăm contul de execuţie al bugetului local întocmit pe 

sectiuni de functionare la data de 31.12.2020. 
' ' 

Director, 
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RAPORT 

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale ( cu 
modificările şi completările ulterioare), respectiv art.49 alin.12, având obligaţia de a prezenta 
spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului întocmit pe 
secţiunea de funcţionare, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, astfel ca la sfârsitul anului: 

să nu îmegistreze plăţi restante; 
diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, suma plăţilor restante, pe de altă parte, să 
fie mai mare decât zero. 

A vând în vedere aceste precizări, contul de execuţie al bugetului local pe anul 2020 pe 
secţiunea de funcţionare, se prezintă astfel: 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE: 
' ' 

Cheltuielile efectuate în cadrul secţiunii de funcţionare la data de 31.12.2020 sunt în 
valoare de 289.478,61 lei. 

✓ Cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt următoarele:
65.02. (bunuri şi servicii);
57.02. ( asistenţă socială / copii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământ)

Cheltuielie cu bunuri şi servicii cuprind următorii indicatori: 
20.01.01 (furnituri de birou); 
20.01.02 (materiale pentru curăţenie); 
20.01.03 (încălzit, iluminat şi forţă motrică); 
20.01.04 (apă, canal, salubritate); 
20.01.05 ( carburanţi şi lubrifianţi); 
20.01.06 (piese de schimb); 
20.01.07 (transport); 
20.01.08 (poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet); 
20.01.09 (materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional); 
20.01.30 (alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare); 
20.13 .00 (pregătire profesională). 
20.02.00 (reparaţii curente) 
20.04.04 ( dezinfectanţi) 
20.05.30 (alte obiecte de inventar) 
20.06.01 (deplasări interne, detaşări, transferări) 

Cheltuieli asistenţă socială 
- 57.02.01 ( ajutoare sociale în numerar )



Alte cheltuieli: 
- 59 .01.00 ( burse)

Cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de 
învăţământ, Şcoala Gimnazială Răducanu Rosetti Căiuţi, şcoală cu personalitatea juridică şi 
structurile arondate acestora, respectiv: Şcoala Gimnazială Pralea, GPN Pralea, GPN Blidari, 
GPN Heltiu, GPN Mărceşti sunt în sumă de 283.478,61 lei. 

Procedura de achiziţie folosită este achizitia directă prin testarea pieţii, conform 
Notelor justificative privind determinarea valorii estimate fără TVA a achiziţilor, întocmite de 
către responsabil achiziţii publice, prof. Anghel Gabriel, conf. Deciziei nr. 40/19.10.2018 şi 
a contractelor semnate. 

Pe capitole, situaţia se prezintă astfel: 
l)Capitolul 65.02. Învăţămân secundar inferior

Furnituri de birou în sumă de 4372,85 lei , de la SC CARTONEXT SRL suma de
2469,97lei (hârtie xerox, folii, dosare plastic, dosare carton, bibliorafturi, pixuri, creioane, 
corector, scoci, etc), de la SC ACTONPREST GROUP SRL suma de 1403,08 lei ( diplome 
şcolare) şi de la SC CERTSING SRL suma de 499,80 lei ( kit semnătură electronică). 

Materiale pentru curătenie în sumă de 9909,68 lei, de la SC PRO - GREEN SRL 
suma de 1504,57 lei ( clorom ), de la SC DEDEMAN SRL suma de 7683,23 lei , 
( mături, rezerve mop, găleţi pentru curăţenie, lavete, hârtie, detergent pentru parchet, 
detergent pentru gresie, săpun lichid, soluţii pentru curăţat băile, detartran , saci pentru gunoi, 
mănuşi etc), de la SC GRITOOLS SRL suma de 422,00 lei ( mături ) şi de la SC GRUP 
EDITORIAL SRL suma de 299,88 lei (gel dezinfectant). 

Încălzit, iluminat si fortă motrică în sumă de 105.445,18 lei, de la E-ON Energie 
România S.A suma de 14.967,09 lei (energie electrică) de la SC M-COMEX SRL suma de 
20.695,09 lei ( lemne foc) şi de la SC STĂNCILĂ SRL suma de 69.783,00 lei, (lemne foc). 

Apă, canal si salubritate în sumă de 14.881,81 lei, de la COMUNA CĂIUŢI suma de 
13.300,70 lei (salubritate) şi de la SERVICIUL APĂ-CANAL suma de 1581,11 lei (consum 
apă). 

Carburanti si lubrifianti în sumă de 17.919,80 lei de la SC STEF AN LUCIAN IMP 
(motorină pentru plata combustibilului microbuzelor şcolare şi benzină pentru drujbă). 

Piese de schimb în sumă de 6461,99 lei, de la SC STEFAN LUCIAN IMP suma de 
207 ,99 lei (bec auto, lichid parbriz, antigel, ulei husqovama pentru drujbă) de la SC MARCU 
AUTO SRL suma de 5592,00 lei (set plăcuţe frână, răcitor EGR, senzor temperatură, filtru 
ulei, filtru combustibil, filtru aer, filtru polen, ulei motor, pivot cablu frână, bec H7) şi de la 
SC DRANILEX SRL suma de 662,00 lei ( ulei lanţ, ulei husqovama, cap lanţ, lanţ drujbă). 

Transport în sumă de 28.626,00 lei (transportul şi deplasările cadrele didactice şi 
auxiliare de la şi până la locul de muncă). 

Postă, telecomunicatii, radio, TV si internet în sumă de 9364.96 lei de la TELEKOM 
ROMANIA COMUNICATIONS SA (abonament telefon fix şi servicii internet). 

Materiale si prestări servicii cu caracter functional în sun1ă de 27.720,04 lei, de la 
PF. LUNGU V. CRISTINEL suma de 5000,00 lei (service si consultanţă IT), de la YOUR 
CONSULTING SRL suma de 2618,00 lei (tarif utilizare, mentenanţă şi actualizare platformă 
your-scim), de la SOBIS SOLUŢIONS SRL suma de 4498,20,00 lei ( contravaloare asistenţă 
produse soft.), de la II DANILĂ A. ADRIANA suma de 575,00 lei (neoane led lOW, neoane 
led 18W), de la NICOLASSY INSPECT SRL suma de 410,00 lei (role tahograf), de la SC 
DEDEMAN SRL suma de 4056,70 lei ( reparaţii curente în unitatea de învăţământ), de la SC 
DRANILEX SRL suma de 817,00 lei ( piese drujbă ), de la NIŢĂ LIVIU INTELLIGE suma 
de 50,00 lei (soft scriere diplome), de la SC DESTINE BROKER SA suma de 2938,50 lei 



(asigurari RCA), de la DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUD.BACĂU suma de 
220,00 lei ( determinare prin expertizare condiţiilor de muncă, monoxid de carbon, pulberi 
inhalabile), de la ISPP SC JUDEŢEAN BACĂU suma de 48,79 lei ( amprentă ştampilă), de la 
SC MARC AUTO SRL suma de 407,00 lei (manoperă), de la CN POŞTA ROMÂNĂ suma 
de 100,00 lei ( ps servicii), de la SC DEKOMA INVEST SRL suma de 3499,10 lei ( măşti 
igienice şi mnănuşi protecţie), de la SC NE VILA SRL suma de 981, 7 5 lei ( măşti protecţie) şi 
de la AMIRA COŞERIT SRL-D suma de 1500,00 lei ( servicii curăţare centrale). 

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare în sumă de 30.456,21 lei, de 
la SC A&R CONSMET SRL suma de 975,00 lei ( inspecţii ITP microbuz), de la SC 
DEDEMAN SRL suma de 3736,01 lei ( alte reparaţii curente şi pentru unitaţile de învăţământ 
-Sc.Pralea, Heltiu, Popeni), de la SC MARCU AUTO SRL suma de 1848,00 lei ( manopera
reparaţii microbuze şcolare, anvelope iarnă), de la VULCANIZARE PINTILIE SRL suma de
257,00 lei (prestări srvicii vulcanizare), de la PF. LUNGU V. CRISTINEL suma de 500,00 lei
(service si consultanţă IT), de la SOBIS SOLUŢIONS SRL suma de 999,60 lei (
contravaloare asistenţă produse soft.), de la SC SIF SISTEM SRL suma de 1053,15 lei (
încărcare cartuş imprimante alb-negru unitatea de învăţământ, reparaţii copiator, cartuş
imprimantă color), de la CMI DR.VRÂNCEANU MARINELA suma de 2755,00 lei (
consultanţă SSM), de la CARTONEX SRL suma de 54,00 lei (capsator), de la SC FORPER
SRL suma de 283,22 lei ( verificat,etichetat,sigilat stingătoare), de la A&A BISNESS SRL
suma de 1368,50 lei ( hidrofor), de la INTELIGENT TELECOM SOLUŢION suma de
6511,68 lei ( prestări servicii dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare), de la SC PRO-GREEN SRL
suma de 84,00 lei ( roundup), de la SC GOGITO SRL suma de 5721,06 lei ( reparaţii
instalaţie încălzire), de la SC IMPERIAL CONSTRUCT METAL SRL suma de 3850,00 lei (
separator din plexiglass) şi de la SC OFICIAL PRESS SRL suma de 459,99 lei ( anunţ
concurs).

- Deplasări interne, detasări, transferări în sumă de 1282,00 lei ( ordine deplasare).

- Pregătire profesională în sumă de 1000,00 lei ( curs Toşa Gabriela suma de 350,00 lei şi
cursuri perfecţionare SC IMOLD CPPTR SRL suma de 650,00 lei ).

2) Capitolul 57.02. Ajutoare sociale

-Aiutoare sociale în numerar în sumă de 4000,00 lei ( Cernica Tenuţa suma de 2000,00 lei
şi Marin Petronela suma de 2000,00 lei).

- Reparatii curente în sumă de 19.992,00 lei ( A&A BUSINESS SRL/reparaţii interioare
săli de clasă). 

-Alte obiecte de inventar în sumă de 1382,24 lei de la SC DEDEMAN SRL suma de 394,54
lei ( dozator inox, dozator săpun) şi de la A&A BUSINESS SRL suma de 987,70 lei ( termo
scannere).

-Dezinfectanti în sumă de 763,85 lei de la SC DEDEMAN SRL ( gel antibacterian,
dezinfectant tropical).

-Burse în sumă de 5900,00 lei ( burde de merit).
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Raportul d e  execuţi e al bugetului local, c entralizat p e  anul 2020, al Şcoli Gimnaziale 
Răducanu Rosetti Că iuţi, se prezită astfel: 

RAPORT DE EXECUŢIE BUGETARĂ 

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL 

Nr. Denumire Cod Preved eri Plăţi 

Crt. indicator indicator bugetare efectuat e 
anul2020 anul2020 

- le i -

- lei -
CHELTUIELI TOTAL 65.02 291.900 289.478,61 
Bunuri şi servicii 20.01 282.000 

1 Furnituri birou 20.01.01 4400 4373,85 

2 Materiale pt. curăţenie 20.01.02 10.000 9909,68 

3 Încălzit,iluminat şi forţă motrică 20.01.03 105.500 105.445,18 

4 Apă, canal şi salubritate 20.01.04 15.000 14.881,81 

5 Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 18.000 17.919,80 

6 Piese de schimb 20.01.06 6550 6461,99 

7 Transport 20.01.07 30.060 28.626,00 

8 Poştă, 20.01.08 9500 9364,96 
telecomunicaţii,radio,tv,intemet 

9 Materiale şi prestări de servicii 20.01.09 27.770 27.720,04 
cu caracter funcţional 

10 Alte bunuri şi servicii pt 20.01.30 30.760 30.456,21 
întreţinere şi funcţionare 

11 Pregătire profesională 20.13.00 1000 1000,00 

12 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 4000 4000,00 

13 Dezinfectanţi 20.04.04 770 763,85 



14 Reparaţii curente 20.02.00 20.000 19.992,00 

15 Alte obiecte de inventar 20.05.30 1390 1382,24 

16 Burse 5900 5900,00 
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