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MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE 

Studiul de fezabilitate pentru extinderea clădirii Şcolii Gimnaziale ,,I.L. Caragiale,, 

reprezintă încununarea eforturilor în domeniul financiar. 

 

 
 

Pentru anul financiar 2017 s-au aprobat 

credite dupa cum urmeaza: 

Bugetul alocat pentru anul 2018,  pentru 

finantarea activitatii dupa cum urmeaza:  

Credite anuale aprobate:2 275 930 lei, din care : 

- Ch. de personal -                1 646 130 lei, 

- Ch. materiale     -                  580 550 lei, 

- burse                 -                    42 000 lei 

- CES                  -                      7 250 lei. 

Plati nete:               -                 2 238 641 lei 

- Ch. Personal     -                 1 632 082 lei, 

- Ch. Materiale   -                    569 197 lei, 

- Burse               -                     30 660  lei. 

- CES                 -                       6 702  lei. 

Buget alocat pentru anul 2018 se compune din : 

-Ch. de personal -                 1 963 892 lei, 

-Ch. materiale     -                  248 750 lei, 

-Ajutoare sociale   -                 8 150 lei. 

-burse                                     84 000 lei 

Credite alocate pentru semestrul I, anul 2018 : 

-Ch. de personal -                 981 959 lei, 

-Ch. materiale     -                  117 220 lei, 

-Ajutoare sociale   -                 5 770 lei. 

-burse                                     46 000 lei 

din creditele alocate s-au efectuat urmatoarele 

plati: 

-Ch. Personal     -                 965 431 lei,  

-Ch. Materiale   -                    52 369,27 lei  
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-ajutoare sociale CES -               4237 lei 

-burse                                       37 166 lei    

Cheltuieli materiale: 

- art.200101 materiale consumabile-5429,62 lei; 

- art. 200102 materiale curatenie  - 875,70 lei;  

- art.200103 incalzire, iluminat - 8118,97 lei; 

- art.200104 apa-canal, salubritate -4201,34 lei 

-art.200107 naveta   -386,40 lei 

- art.200108 telefonie,internet   -1930,65 lei; 

-art.200109 mat.functionale  - 355,10 lei; 

- art.200130 prestari servicii  -  21121,59 lei 

-art.200530 obiecte de inventar  - 7459 lei 

- art. 2013  pregatiree profesionala - 2490 lei.   

 

Dupa efectuarea platilor au ramas credite neconsumate la sfarsitul lunii iunie 2018, in valoare de 

16658 lei la Cheltuieli de personal,  64850,73 lei la Bunuri si servicii,  1533 lei la ajutoare sociale 

CES si 8894 lei la Burse. 
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