
  

 

Exemplarul unic

Nr. 5553% /DEA/03.10.2019

Doamnei/domnului Director
Penitenciar, CE, CD, BAGR, Flamingo, Sovata, SNPAP Tg Ocna,

Spital Penitenciar................mec

Stimată/stimate doamnă/domnule director,

Potrivit art.47 și 4711 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi

completările ulterioare veţi efectua virări de credite de angajament și bugetare pentru capitolul

61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională” pe sursele de finanţare: subvenţii, venituri

proprii, transferuri de la bugetul de stat și venituri de la CASAOPSNAJ, conform machetei

ataşate, în cadrul titlurilor | şi _II de cheltuială.

În cazul în care se impune, vorfi propuse virări și în cadrul surselor de venituri proprii,

între capitol/subcapitol/paragraf de venituri astfel încât după aprobarea bugetului cu virări să nu

existe situaţii în care încasările să fie mai mari decât prevederile aprobate la nivelul anului 2019.

Pentru trimestrele încheiate, se vor propune diminuări numai pentru prevederile bugetare

care nu aufost și nu vorfi utilizate până la sfârșitul anului. Aceste prevederivorfi repartizate la

alte alineate bugetare astfel încât să nu fie afectată repartizarea la nivel de titlu pe trimestrul

încheiat.

Propunerile de virări de credite de angajamentși bugetare vor fi însoţite de justificări,

detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului, şi subdiviziunii

clasificaţiei bugetare de la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii

clasificaţiei bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare.

Prin propunerile de virări efectuate se vor lua măsuri pentru utilizarea fondurilor bugetare

alocate în condiții de maximă eficiență și eficacitate, avându-se în vedere asigurarea bunei

funcţionări a unității.

Prin virările de credite propuse fiecare unitate va avea în vedere:

- asigurarea fondurilor necesare pentru plata majorării de până la 50% pentru lucrări de

excepție și misiuni speciale panala finele anului2019;

- estimarea cât mai exactă a necesarului de fonduri pentru alin. bugetar 10.02.06 "Vouchere

de vacanţă” astfelîncât să se asigure plata tuturor deconturilor depuse până la finele anului

și evitarea blocării nejustificate a prevederilor bugetare. În acest sens, recomandăm a se

solicita tuturor salariaţilor care nu și-au decontat servicii turistice în anul 2019, confirmarea

scrisă cu privire la data estimată la care se va solicita decontarea acestor servicii până la
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finele anului, astfel încât să se poată realiza previzionarea plăţilor certe ce urmează a se

efectua în următoarele 3 luni;

- estimarea cât maicorectă a încasării veniturilor proprii aprobate prin buget și luarea tuturor

măsurilor care se impun în vedereacreșterii gradului de încasare;

- utilizarea cu maximă responsabilitate a prevederilor bugetare aprobate din venituri proprii

pentru cheltuieli, astfel încât să se realizeze utilizarea în totalitate a încasărilor din venituri

proprii și evitarea situațiilorîn care angajamentele bugetare depășesc încasările.

Recomandări privind modalitatea de completare a datelor în machetele ataşate:

- Documentul excel cuprinde 2 foi de lucru, astfel: 1 foaie pentru propunerile de virări pe

surse de finanţare și a doua pentru analiza pânăla finele anului 2019 privind încasarea

veniturilor proprii aprobate prin buget și execuţia preliminată la nivelul fiecărei subdiviziuni

bugetare din cadrul celor douatitluri de cheltuială precum și la nivelul încasărilor veniturilor

proprii.

- Valorile introduse (lei) pe partea de influenţe în macheta devirare vor fi numere întregi

fără zecimală rotunjite la 1000 lei;

- Laniveldetitlu influentele în macheta devirare vorfi =0 pentru fiecare trimestru;

- În macheta de Analiza Buget:

*CA= angajamente legale și CB = plăți (respectiv incasari pentru sursele de venit);

* Valorile introduse (lei) pe partea de influenţe în această macheta vorfi numere întregi fără

zecimală rotunjite în plus la 1 leu;

* În coloana observații se va completa data pana la care vorfi incheiate angajamentele legale la

finele lunii octombrie, dupa aprobarea bugetului cu virarile de credite propuse (ex: energie

31/10/2019, gaze 31/10/2019, etc).

Machetele completate însoţite de nota de fundamentare vorfi transmise în format editabil

și scanat cu semnături pe adresa de e-mail: laura.nichitaruQanp.ro (penitenciare spital)

gabriela.petroviciQanp.ro și corina.eneQanp.ro (pentru celelalte unități) până la data de

09.10.2019 ora 10.00.

Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe doamna comisar

șef de poliție penitenciară Gabriela Petrovici telefon 021.20.86.150/27562, fax 021.242.20.05.
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Comis Ti șef de po tie. enitenciară Cristian PLEȘA,
Director Generalal'Admihistraţiei Naţionale a Penitenciarelor
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