ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

Hotărârea nr.38
aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Cămărzana
pentru trimestrul II, anul 2017
Având în vedere:
 Expunerea de motive, Raportul compartimentului de resort şi al comisiei de
specialitate din cadrul consiliului local;
 Prevederile art.49 alin.(12) şi alin.(13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr.63/2010pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) alin.(4) litera “a”, art. 45 alin. (2) lit. “a”, art.63
alin.(4) litera “b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Contul de execuție bugetară pentru trimestrul II al anului 2017 în
forma prezentată conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul
contabil și achiziții publice din cadrul Primăriei Comunei Cămărzana.
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei
Cămărzana și pe pagina de internet a Primăriei și se comunică la: Instituția
Prefectului - Judeţul Satu Mare, compartimentului contabil și achiziții publice.
Cămărzana la: 27.09.2017
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Dobraș Ioan

Contrasemnează,
Secretar cu atribuții delegate,
Bura Maria-Iuliana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 215/2001 republicată, modificată și completată
Nr. total consilieri în funcție: 10
Nr. total consilieri prezenți: 8
Nr. total consilieri absenți: 2
Voturi pentru: 8
Voturi împotrivă: 0
Abțineri: 0

Anexa la HCL nr. 38/27.09.2017

Executia bugetara la 30 iunie 2017 se prezinta astfel
1.

Venituri totale – 1.845.581,25 lei:

Total venituri functionare 1.392.359,32 lei, din care:
incasari din cote si sume defalcate din impozitul pe venit
incasari din impozite sit axe pe proprietate
( impozit pe cladiri, terenuri si taxa judiciara de timbru )
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau desfasurarea de activitati
venituri din taxe administrative si amenzi

cod 04.02

440.172 lei

cod 07.02
cod 11.02

203.007 lei
1.075.000 lei

cod 16.02
cod 34.02 si 35.02

87.182 lei
37.855 lei

Total venituri dezvoltare 453.221,93 lei provenite in totalitate din transferuri din sectiunea functionare
in sectiunea dezvoltare .
2.

Cheltuieli totale- 1.798.611 lei:

Total cheltuieli functionare 1.340.977 lei, din care:
cheltuieli autoritati administrative si executive
alte servicii publice generale, serviciu ISU
cheltuieli invatamant
cheltuieli asistenta sociala
cheltuieli cu iluminat public
cheltuieli de functionare drumuri si poduri

cod 51.02
cod 54.02
cod 65.02
cod 68.02
cod 70.02
cod 84.02

468.603 lei
700 lei
331.573 lei
440.757 lei
41.821 lei
57.523 lei

Total cheltuieli dezvoltare 457.634 lei, din care:
cheltuieli invatamant
cheltuieli de investitii iluminat public si electrificari
cheltuieli de investitii drumuri si poduri

cod 65.02
cod 70.02
cod 84.02

500 lei
25.942 lei
431.192 lei

Disponibilitatile in lei ale institutiei publice la trezorerie la data de 30 iunie 2017 sunt
555.955,06 lei din care 555.837,06 lei mii lei reprezentand excedent bugetar si 118 lei incasari
din taxe de arhitectura.

Cămărzana la: 27.09.2017
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Dobraș Ioan

Contrasemnează,
Secretar cu atribuții delegate,
Bura Maria-Iuliana

