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RAPORT 
privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local in anul 2018 

 

Bugetul local final al Colegiului Nicolae Titulescu Braşov a fost aprobat de ordonatorul principal de credite 

prin Hotărârea Consilului Local nr.727/14.12.2018 la nivelul sumei de 656.000 lei, din care s-au efectuat plăţi 

în sumă de 543884,32 lei,  pe următoarea structură: 

Art.bugetar Descriere Credite 
aprobate 

Plăţi 
efectuate 

10.01.01  
Alocaţii pentru 
transportul la şi 

de la locul de 
muncă  

Decontare navetă pers.did şi did.aux. în perioada dec.2017-
nov.2018 pentru: 

- Radu Adrian, Crăiuţ Diana, Popoiu Patricia, Epure Cornelia 

12000,00 5551,65 

20.01.01  
Furnituri birou 

- achiziţie materiale: dosare, registre, hârtie xerox, pixuri, 
creioane, markere, bibliorafturi, etc 

14000,00 11642,15 

20.01.02  
Materiale pentru 

curăţenie 

- achiziţie materiale: detergenţi pardosele, detergenţi vase, 
detergenţi rufe, dezinfectanţi, hârtie igienică, mături, cârpe, 

bureţi, etc 

14000,00 5534,55 

20.01.03  
Încălzit, iluminat 

- încălzit, iluminat pentru Corp A, Corp B, Sală Sport, mai 
puţin pentru spaţiile închiriate  (vezi execuţie buget venituri 

proprii) 

200000,00 168449,56 

20.01.04  
Apă, canal şi 
salubritate 

- apă, canal şi salubritate Corp A, Corp B, Sala Sport, mai puţin 
pentru spaţiile închiriate  (vezi execuţie buget venituri proprii) 

17000,00 10397,16 

20.01.08  
Poştă, telefon, 

telecomunicaţii 

-convorbiri telefonice, internet, timbre poştale 5000,00 2569,30 

20.01.09  
Materiale şi 

prestări servicii cu 
caract.funcţional 

- cartuşe, tonere, cilindru pentru imprimante şi copiatoare 15000,00 13596,60 

20.01.30  
Alte bunuri şi 
servicii pentru 
întreţinere şi 
funcţionare 

- contract asistenţă soft conta - 4284,00 lei/an 
-contract asistenţă telecomunicaţii - 780,64 lei/an 
-contract închiriere 2 copiatoare - 6821,91 lei/an 

-contract operator RSVTI - 1800 lei/an  
-contract mentenanţă sistem suprav.video- 2855 lei/an 

-contract semnătură electronică - 113,05 lei/an 
-contract închiriere spaţiu "Târgul Liceelor" - 400 lei/an 

-contract actualizare program editare diplome - 577,27 lei/an 
- contract verificare hidranţi, stingătoare, măsurători prize cu  

împământare - 1773,10 lei/an 
-anunţuri posturi vacante - 819,99 lei 

-reparaţii jaluzele verticale - 989,46 lei 
-diverse materiale de întreţinere: indicatoare cu săgeţi, 

amortizor uşă, vase WC, clorură de calciu, rulmenţi pentru 
poartă, prelungitoare, robineţi, dibluri, etc - 6063,00 lei/an 

60000,00 27277,42 



Art.bugetar Descriere Credite 
aprobate 

Plăţi 
efectuate 

20.02  
Reparaţii curente 

- contract reparaţii Corp A+B+Sală Sport - 72150,64 lei 
- contract hidroizolaţie Corp Ateliere - 12722,29 lei 

- contract amenajare cabinet stomatologic - 49971,29 lei 

137000,00 134844,22 

20.05.30 
 Alte obiecte de 

inventar 

- laptop - 16 buc - 39298,56 lei 
- distrugător documente pentru birou contabilitate - 1230 lei 

- confecţionat jaluzele verticale cab.istorie, socio-umane, birou 
laborant - 2112,01 lei 

- 2 buc brazi artificiali, 3 buc decoraţiuni Crăciun, 3 buc 
instalaţii cu led - 798,07 lei 

- hărţi cab.istorie si socio-umane - 769,93 lei 
- ceasuri perete, tablouri, scaune, mobilier pentru cabinet 

stomatologic -  4656,78 lei 
- mobilier amenajare birou laborant - 638,99 lei 

- scaune - 70 buc - 3982,30 lei 
-aspirator pentru bibliotecă - 439,50 lei 

54000,00 53926,14 

20.11  
Cărţi, publicaţii 

- cărţi pentru biblioteca şcolară 7000,00 6993,84 

20.13  
Pregătire 

profesională 

- cursuri de formare profesională CCD Brasov - 250 lei/an 
pentru: Ştiucă Nicoleta, Valtizan Constanţa, Cîrjean Costică 
- curs responsabil protecţie date cu caracter personal - 650 

lei/an - Geoge Carmen  

10000,00 900,00 

20.14  
Protecţia muncii 

- contract analize medicina muncii - 1670 lei/an 
- contract servicii SSM şi SU - 3570 lei/an 

8000,00 5240,00 

20.30.30 
 Alte cheltuieli cu 
bunuri şi servicii 

 - contract pentru îndeplinirea raportului de evaluare a riscului 
la securitatea fizică nr.108/31.10.2017 - 23443,02 lei 

24000,00 23443,02 

57.02.01  
Ajutoare sociale 

în numerar 

- drepturi pentru elevii cu CES - 3 elevi 5000,00 4480,14 

59.01  
Burse 

 An şcolar 2018-2019 se acordă 
- bursă performanţă - 1 elev - 100 lei/lună 

- bursă merit - 141 elevi - 50 lei/lună 
- bursă merit"competiţii  sportive" - 6 elevi - 50 lei/lună 

- bursă studiu - 1 elev - 30 lei/lună 
- bursă medicală - 2 elevi - 25 lei/lună 

73000,00 68347,00 

59.40 
 Sume aferente 
persoanelor cu 

handicap 
neîncadrate 

-achitat contribuţia "vărsăminte persoane cu handicap 
neîncadrate" pentru lunile ian şi febr.2018 - 691,57 lei 

- începând cu luna martie contribuţia se achită din fondurile 
alocate de la bugetul de stat 

1000,00 691,57 

 

21.01.2019 

 

         Întocmit, 

         Contabil şef, 

         ec. Feltscher Irina Adriana 


