
Compartimentul Contabilitate  reprezintă  structura în domeniul întocmirii, aprobării şi 

realizării bugetului local al comunei Bradeşti . 

Contabilul instituţiei desfăşoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt 

administrarea corectă şi eficientă a resurselor materiale şi financiare ale autorităţii publice locale la 

nivelul unităţii administrativ-teritoriale. 

Compartimentul contabilitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

1. preluarea, prelucrarea şi soluţionarea documentelor pe care le primeşte din exterior (adrese de la 

unităţi de învăţământ, Consiliul Judeţean Dolj, D.G.F.P Dolj, Trezoreria Filiaşi, Ministerul 

Finanţelor Publice,  etc.); 

2. elaborarea documentelor şi transmiterea lor spre solicitanţii externi (raportări financiare către 

Consiliul Judeţean Dolj sau D.G.F.P. Dolj, raportări privind datoria publică locală  la Ministerul 

Finanţelor Publice şi la băncile comerciale cu care comuna Brădeşti are încheiate contracte de 

împrumut); 

3. preluarea, prelucrarea şi soluţionarea documentelor de la compartimentele din primărie care sunt 

de competenţa sa (note interne, procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi a recepţiilor 

finale la obiectivele de investiţii realizate de către  comună indiferent de sursa de finanţare, 

contracte, etc); 

4. elaborarea documentelor şi transmiterea lor spre compartimentele din primărie în a căror 

competenţă se află prelucrarea/transmiterea lor (note interne, nomenclator arhivistic, etc); 

5. întocmirea raportărilor obligatorii stabilite de conducere pentru pagina web a comunei, mass-

media, s.a. (contractarea de împrumuturi, aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

comunei Brădeşti, aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, informări asupra unor evenimente, etc); 

6. elaborarea referatelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local; 

7. iniţierea unor proiecte de hotărâri de consiliu şi înaintarea lor primarului; (fundamentarea şi 

elaborarea anuală a proiectului bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Brădeşti; 

elaborarea anuală a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor  finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii la nivelul comunei Bradesti, elaborarea bugetului general consolidat 

al unităţii administrativ teritoriale, rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei 

Brădeşti, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii la nivelul comunei Bradesti, rectificarea bugetului general consolidat al unităţii 

administrativ - teritoriale); 

8. elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei anuale şi trimestriale a bugetului 

local de venituri şi cheltuieli al comunei Bradesti; aprobarea execuţiei anuale şi trimestriale a 

bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 

nivelul comunei Brădeşti, aprobarea alocării de fonduri de la bugetul local, etc; 



9. iniţierea, întocmirea documentaţiilor tehnice, lansarea şi urmărirea procedurilor de achiziţii 

publice ale achiziţiilor de bunuri, servicii şi/sau lucrări publice din domeniul său de competenţă 

(servicii de consultanţă financiară, servicii financiare concretizate în împrumuturi sau alte forme de 

surse financiare atrase la bugetul local); 

10. stabilirea, urmărirea şi recuperarea atât pe cale amiabilă cât şi ca urmare a derulării  unor acţiuni 

în instanţă a unor creanţe fiscale la nivelul bugetului comunei Brădeşti; 

11. participarea în comisiile de specialitate organizate pentru derularea activităţilor din domeniul de 

competenţă constituite la nivelul autorităţii locale; 

12. întocmirea documentaţiilor privind contractarea de împrumuturi atât în faza de achiziţie cât şi în 

cele ulterioare semnării contractelor de împrumut în vederea modificării condiţiilor de contractare; 

13. întocmirea de rapoarte, analize şi prognoze privind realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al comunei Brădeşti pe care le prezintă primarului şi consiliului local; 

14. analizarea şi semnarea din punct de vedere economic şi bugetar a contractelor iniţiate de către 

primărie în numele comunei; 

15. asigurarea relaţiei de comunicare şi de fluidizare a informaţiilor de natură economică dintre 

compartimentele de specialitate din cadrul primăriei; 

16. organizarea conducerii la zi a registrului datoriei publice şi registrului garanţiilor locale, 

informarea Ministerului Finanţelor Publice cu privire la hotărârile Consiliului local al Comunei 

Brădeşti privind contractarea de împrumuturi; 

17.  iniţierea evidenţei arhivistice a tuturor contractelor încheiate de către instituţie. 

18. întocmirea documentelor de plată şi asigurarea plăţilor cheltuielilor bugetare, în limita creditelor 

deschise şi a disponibilităţilor aflate în cont; verificarea condiţiilor de acceptare a documentelor de 

plată; verificarea concordanţei între ordinele de plată emise şi extrasele de cont eliberate de 

trezorerie, bănci, s.a.; 

19. planificarea, coordonarea, organizarea şi controlarea  evidenţei contabile bugetare; 

20. exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu; 

21. întocmirea fişei mijloacelor fixe, evidenţierea şi înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor şi 

a amortizărilor mijloacelor fixe din patrimoniul public sau privat al comunei Brădeşti; 

22. întocmirea balanţelor lunare, dărilor de seamă contabile trimestriale şi anuale şi a oricăror altor 

situaţii financiare cerute de Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice sau Trezorerie; 

23. verificarea şi centralizarea bilanţurilor contabile şi a anexelor aferente pentru unităţile finanţate 

din bugetul local a celor autofinanţate în vederea întocmirii Bilanţului Consiliului Local Brădeşti; 

24. înregistrarea în contabilitate a veniturilor, pe baza situaţiilor centralizate primite de la serviciile 

de specialitate şi de la instituţiile de resort; 



25. întocmirea, semnarea şi remiterea spre decontare Trezoreriei Bradesti a ordinelor de plată 

întocmite în vederea restituirii impozitelor încasate în plus de la persoane juridice, cele pentru 

regularizarea sumelor calculate eronat sau virate în plus; 

26. înregistrarea în ordine cronologică în contabilitate a tuturor cheltuielilor în baza documentelor 

justificative; 

27. întocmirea registrelor contabile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

28. urmărirea şi înregistrarea în contabilitate a creditelor contractate de administraţia locală; 

29. evidenţierea şi urmărirea oricăror avansuri plătite şi a decontării lor; 

30. derularea activităţilor de casierie a primăriei; 

31. întocmirea fişei debitorilor şi creditorilor; 

32. întocmirea şi evidenţa facturilor emise de primărie urmare a contractelor încheiate având ca 

obiect: vânzări, concesiuni, închirieri, asocieri, etc.; 

33. evidenţa contractelor şi a încasărilor din concesiuni, închirieri, asocieri, vânzări, etc.; 

34. evidenţa documentelor cu regim special şi a altor valori; 

35. urmărirea derulării contractelor de concesiune a serviciilor publice, modul de calcul a redevenţei 

şi achitarea în termen a acestora; 

36. asigurarea inventarierii anuale sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale şi valorilor 

băneşti ce aparţin comunei şi administrarea corespunzătoare a acestora; 

37. stabilirea, urmărirea şi recuperarea atât pe cale amiabilă cât şi ca urmare a derulării unor acţiuni 

în instanţă a unor creanţe fiscale la nivelul bugetului comunei Brădeşti; 

38. notificarea către Consiliul Concurenţei a oricărei intenţii de a acorda un ajutor de stat nou, ori de 

a modifica un ajutor de stat existent, conform Regulamentului privind forma, conţinutul şi alte 

detalii ale notificării unui ajutor de stat; 

39. raportarea către Consiliul Concurenţei a oricărui ajutor nou de stat acordat în termenul şi 

formatul prevăzut de legislaţie, iniţierea evidenţei specifice a ajutoarelor de stat acordate prin 

bugetul local. 

 


