
PRIMĂRIA GURA VITIOAREI 
 
 

RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANŢ 
- NOTE EXPLICATIVE – 

 
NOTA 1 

 
  Active imobilizate 
             lei 

Denumirea 
elementului de 

imobilizare 

VALOAREA BRUTĂ Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru 
depreciere sau pierdere de valoare) 

Sold la 
01.01.2015 Creşteri 

Cedări, 
transferuri 
şi alte 

reduceri 

Sold la 
31.12.2015 

Sold la 
01.01.2015 

Ajustări 
înreg. 

01.01.2015– 
31.12.2015 

Reduceri 
sau 

reluări  

Sold la 
31.12.2015 

0 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7 
Instalaţii 
tehnice, 
mobilier şi 
aparatură 
birotică 

419.899 4.699 14.905 409.693 337.586 30.109 14.905 352.790 

Constructii 28.617.185 29.298.039 22.537.191 35.378.033 0 0 0 0 
Terenuri 593.797 2.933.969 0 3.527.766 0 0 0 0 
Amenajari de 
terenuri 65.391 560.895 0 626.286 0 0 0 0 

Active 
necorporale 119.247 22.320 0 141.567 113.380 3.266 0 116.646 

TOTAL 29.815.519 32.819.922 22.552.096 40.083.345 450.966 33.375 14.905 469.436 
 
 

  Metoda utilizată de instituţie  în amortizarea activelor fixe  este cea a amortizării liniare. 
 
  În soldul contului 2310000 “Active fixe corporale în curs de execuţie” se regăsesc următoarele  
 obiective de investiţii în curs de execuţie: 
 

• Realizare P.U.G.Active fixe corporale in curs de exec.179.342,29  lei 
        Total general 51.71                          179.342,29 lei 

 
 
• PT construire centru medical Poiana Copaceni             64.573,00 lei 
        Total general  66.71                64.573,00 lei 
 
 
• Amenajare teren sport Scoala Poiana Copaceni               6.800,00  lei 
• Amenajare teren sport Scoala Faget                                 8.500,00  lei 
• Amenajare curti interioare scoli si gradinite           562.338,60 lei 
        Total general 65.71                          577.638,60 lei 

 
• Introducere alimentare cu apa in sat Bughea de Jos                172.099,08 lei 

Total general 70.71                           172.099,08 lei 
 

• Doc.teh. consolidare versant si refacere drum Poiana C.     40.843,18 lei 
• Modernizare drumuri in comuna Gura Vitioarei      1.772.313,62 lei 
• Aparare mal parau Bughea in sat Bughea de Jos         555.818,33 lei   
• Modernizare drumuri de interes local               8.081,00 lei 

Total general 84.71                      2.377.056,13 lei 
 
 
 

 rezultînd un sold final cont 23100000 în sumă de 3.370.709,10 lei. 
  Menţionăm că sursele de finanţare se constituie din bugetul local şi  excedentul aniilor precedenţi . 
 
 
 



 NOTA 2 
  Active circulante 
 
  Stocurile  sunt evaluate la valoarea de intrare, respective costul de achiziţie pentru  bunurile procurate cu 
titlu oneros şi valoarea justă pentru bunurile intrate pe alte căi decât achiziţia sau producţia. Actualmente în instituţie nu se 
produc bunuri. La 31.12.2014 valoarea stocurilor deţinute de instituţie era de 371.360,90 lei, iar la data prezentei raportări  
(31.12.2015) este de 393.265  lei. Aceste stocuri se compun din : 

  
            -alte materiale 9.349,99 lei 
 - combustibili  261,66 lei 
 - ob.inventar                                                   166.042,89 lei 
 TOTAL    175.654,54 lei 

 
 
 NOTA 3 

  Situaţia creanţelor şi datoriilor 
  Creanţe 
 
 A. Cont 464,411 
     lei 

Creanţe 
Sold la sfârşitul 

perioadei de raportare 
(31.12.2015) 

Termen de lichiditate 
Sub 1 an Peste 1 an 

0 1=2+3 2 3 
Total, d.c. 1.343.824 1.343.824 0 

Imp.pe venit.tr.drept proprietate 0 0 0 
Cote defalcate imp.venit 0 0 0 
Sume alocate din cote def.imp.venit 0 0 0 
Imp.clăd.p.f. 16.133 16.133 0 
Imp.clăd.p.j. 55.179 55.179 0 
Imp. teren p.f. 15.540 15.540 0 
Imp. teren p.j. 10.944 10.944 0 
Imp.teren extravilan 25.086 25.086 0 
Tx.judiciare 0 0 0 
Sume defalcate TVA fin. 0 0 0 
Sume TVA echilibrare 0 0 0 
Sume TVA dezv.infrastruct. 0 0 0 
Taxe şi tarife pt.elib.licente 0 0 0 
Imp.mij.tr.p.f. 83.217 83.217 0 
Imp.mij.tr.p.j. 22.515 22.515 0 
Alte taxe pe utiliz.bunurilor 6.219 6.219 0 
Alte impozite şi taxe 0 0 0 
Venituri din concesiuni şi închir. 304.820 304.820 0 
Taxe din activ. Cadastrale si agr. 285 285 0 
Venituri din rec.ch.de jud.,imputaţii 
despăgubiri 3.301 3.301 0 

Taxe extrajudiciare de timbru 0 0 0 
Amenzi 718.369 718.369 0 
Alte venituri – tx.habitat 82.216 82.216 0 
Alte venituri 0 0 0 
Subventii de la Of. de cadastru 0 0 0 
Finantarea subprogr.Moderniz.satului 
romanesc 

0 0 0 

Subv. Pt.acord.ajut.încalz.cu lemne 0 0 0 
   
 
 
 
 



 
   B. Cont 461 
      lei 

Debitori 
Sold la sfârşitul 

perioadei de raportare 
(31.12.2015) 

Termen de lichiditate 
Sub 1 an Peste 1 an 

0 1=2+3 2 3 
Total, d.c. : 97.888 97.888 0 

Debitori din sume necuvenite 63.313 63.313 0 
Debitori din impoz.mijl.tr.peste 12 to 25.864 25.864 0 
Debitori – Casa de Sanatate – sume de 
recuperat 6.329 6.329 0 

Debitori – garantie constituita 2.382 2.382 0 
   
   
  Datorii 
 
  În bilanţul încheiat la 31.12.2015  figurează datoriile curente, respectiv  suma   828.847 lei, care se 
compune din : 
 
  - datorii comerciale şi avansuri (furnizori)     538.582 lei 
  - datorii către bugete 123.972 lei 
  -imprumuturi pe termen scurt    0 lei  
  - imprumuturi pe termen lung – sume an crt. 0 lei 
  - alte drepturi  27.676 lei 
  - salariile angajaţilor        138.617 lei  
  - provizioane  0 lei 

 
Menţionăm că la data raportării instituţia nu figurează cu  datorii restante .                                         
În afara datoriilor curente, la data de 31.12.2015  institutia se înscrie în bilant cu suma de 1.080.939 lei – 

credit contactat de la BCR Ploiesti, în vederea  realizări  unor lucrări de modernizare şi asfaltare a drumurilor 
comunale din satele comunei. Valoarea totală a împrumutului este de 600.000 euro.  La data  prezentei raportări, 
institutia a rambursat suma de   361.092  euro, a.i. valoarea in euro a datoriei de rambursat la această dată este de 
238.908 euro.  Garantiile gestionare sunt in suma de 3.505 lei, iar provizioanele  necurente constituite pentru  
drepturile salariale castigate in instanta  sunt in suma de 443.366 lei. 

Datoriile totale ale instituţiei la 31.12.2015 sunt în sumă de 2.356.657  lei. 
 
 
NOTA 4 
 
 Venituri în avans 
 
 La 31.12.2015 instituţia nu a înregistrat venituri în avans. 
 
 
 
 
NOTA 5 
 
 Principii, politici şi metode contabile 
 
 Începând cu 01.01.2006 instituţia conduce contabilitatea în partidă dublă în conformitate cu 

prevederile OMF 1917/2005. 
 Principiile şi politicile contabile aplicate sunt descrise la partea de politici contabile. 

 
 
 
 
 
 



 
 
NOTA 6 

 Informaţii privind salariaţii  
 
 Numărul  de salariaţi  la 31.12.2015 este de 103,07 din care pe categorii : 
  

  - administraţie 21,00  
  - învăţământ 52,07 
  - poliţia comunitară 8,00 
  - parc 0,00 
  - asistenţi  persoane cu handicap   22,00  
   
  La data de 31.12.2015 instituţia are în componenţa Consiliului Local un număr de 14 consilieri locali, 
şi plăteşte un număr de 36 indemnizaţii pentru însoţitori persoane cu handicap. 
 
  Cheltuielile aferente personalului la această dată sunt următoarele : 
 
  - cheltuieli cu salariile 2.255.886 lei 
  - cheltuieli cu salariile în natură 10.985 lei 
  - contribuţia angajatorului pt.asig.soc.  372.776 lei 
  - contribuţia angajatorului pt.şomaj 9.869 lei 
  - contribuţia angajatorului pt.as.de săn. 117.306 lei 
  - contrib.ang.pt.acc.muncă 3.489 lei 
  - contribuţia angajatorului pt. cm şi ind. 18.863 lei 
  TOTAL 2.789.174 lei 
 
 

NOTA 7 
 
Situaţia realizării veniturilor şi cheltuielilor bugetului local la data de 
31.12.2015 
 
Situaţia realizării veniturilor bugetului local la data de 31.12.2015 se prezintă în anexa 1.  

 Gradul de realizare al veniturilor la 31.12.2015  este de  97,58%  faţă de prevederi bugetare anuale  dar trebuie 
mentionat faptul că faţă de drepturile constatate de încasat gradul de realizare este mult mai mic.  

                La veniturile proprii gradul de realizare la 31.12.2015 a fost de 92,47% fata de total an. 
   În ceea ce priveşte sumele primite de la bugetul de stat  procentul de realizare a fost de  99,92%  
fata de total an. 
   Analizând contul de execuţie  al veniturilor raportat la drepturile constatate de încasat şi al  
ramasitei înregistrată la finele trimestrului (Anexa 12 din situaţiile financiare) se poate afirma  că gradul de realizare al  
veniturilor proprii este  scăzut.  (67,86%) 
    La anumite capitole de venit, de exemplu amenzi, concesiuni si inchirieri gradul de realizare faţă de drepturi 
constatate este foarte scazut. Lista de ramasita in cazul amenzilor se ridica la 718.369 lei. 
   
   Situaţia realizării bugetului  local la partea de cheltuieli se prezintă în anexa 2 la această  notă. 
   Per total, la partea de cheltuieli  bugetul local a fost realizat în procent de  90,03% faţă de  
prevederi anuale , 7.041.983 lei sume plătite faţă de 7.821.390 lei sume planificate  . 
                              
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
NOTA 8 
 

 
Calculul şi analiza  principalilor indicatori economico – financiari la 
31.12.2015 

 
1. Indicatori de lichiditate : 

 
  A) Indicatorul lichidităţii curente    =Active curente/ datorii curente   =  2.509.637/828.847 = 3,03 
         (Indicatorul capitalului circulant) 
 
 
 
   B) Indicatorul lichidităţii imediate    =Active curente- stocuri/ datorii curente   = 2.116.372/828.847 =  
               (Indicatorul capitalului circulant) 
                (Indicatorul  test acid)    = 2,55 
 
  

2. Indicatori de risc : 
 
  A) Indicatorul gradului de îndatorare    = Capital împrumutat/ capital proriu X 100   =  
  1.080.939/43.137.598 X 100   = 2,51 % 
          

   
  NOTA 9 
 

   Alte informaţii    
   
 
 
  Informa�ii cu privire la prezentarea institu�iei publice 

 
Primăria Gura Vitioarei, judeţul Prahova a fost constituită în anul 1968 având ca sate 

componente: Gura Vitioarei (reşedinţă de comună), Bughea de Jos, Poiana Copăceni, Făgetu şi 
Fundeni. Populaţia comunei se ridică la aproximativ 6.000 de locuitori. 

Primăria Gura Vitioarei  este instituţie publică având în subordine: 
- căminele culturale din sate 
- biblioteca din Gura Vitioarei 
- 4 şcoli şi 5 grădiniţe din satele componente. 

În cadrul serviciilor şi dezvoltării publice, locuinţe, mediu şi ape  
funcţionează : 

- iluminatul public 
- introducere gaze naturale în localităţi 
- alimentare cu apă 
- ecologizare râu Teleajen. 

 
Spaţii construite pentru instituţii şi dotări: 
 
          An   Stare   Suprafaţă 

 construcţie         de întreţinere      utilă 
Ø Primărie 1      2009   F.bună       200 mp 
Ø Şcoală primară 2       1936,1962   Bună       640 mp 
Ø Şcoală primară 3    1980,1938,1942      F. bună          1120 mp 
Ø Dispensar uman 2     2011             F.buna        272 mp 
Ø Post de poliţie  2  1968,1978            Bună         78 mp 
Ø Staţie CF      1982   Bună                         110 mp 

 
 
În perimetrul comunei există şi alte elemente la nivel de dotare: 



 
Ø Grădiniţe 
Ø Poştă, servicii de telefonie 
Ø Teren de sport 
Ø Parohii 
Ø Cimitire 
Ø Alimentare cu apă 
Ø Alimentare cu gaze 
 
Principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea,  

administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice precum şi responsabilităţile instituţiei sunt 
stabilite prin: 
 

Ø Legea 273/2006  –privind finanţele publice locale 
Ø L.215/2001  – privind administraţia publică 
Ø L.500/2002  – privind finanţele publice 
Ø Legile bugetare anuale. 
 
Resursele financiare ale instituţiei se constituie din impozite, taxe, venituri  

nefiscale, venituri din capital, cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, transferuri 
cu destinaţie specială de la bugetul de stat şi venituri cu destinaţie specială. 
 Fundamentarea şi dimensionarea cheltuielilor publice locale se efectuează în concordanţă cu 
atribuţiile care revin instituţiei şi cu priorităţile stabilite de către autoritatea publică locală în vederea 
funcţionării  normale şi în interesul comunităţii locale. 
  


