
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAMARZANA

Hotir6rea nr.14 / 2018
privind aprobarea contului de execurie al bugetului local
al Comunei Cinterzana pentru trimestrul IV, anul 2017

Avind in vedere:
. Expunerea de motive, Raportul compartimentului de resort gi al comisiei de specialitate din

cadrul consiliului local;
o Prevederile art.49 alin.[12] 9i alin.(13) din Legea nr.Z73/2006 privind finan;ele publice

locale, cu modificerile gi completdrile ulterioare, ale OUG nr.63/2010- pentru modificarea si
completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea
unor masuri financiare

in temeiul prevederilor art.35 alin.(l) alin. (41 litera "a", art. 45 alin. (Z) lit. " a" , art.63 alin.(4] litera
"b" din Legea nr.275/2007 privind administralia publici locali, republicati, cu modificirile 9i
completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art. 1. Se aprobi Contul de execulie bugetari pentru trimestrul IV al anului 2017 in forma
prezentat; conform anexei care face parte integranti din prezenta hoterare.

Art.2. Cu ducere Ia indeplinire a prezentei hotirAri se incredinfeazi compartimentul contabil gi
achizitii publice din cadrul Primiriei Comunei Cimirzana.

Art. 3. Prezenta hotirAre se aduce la cunoqtin;a publici prin afi9are la sediul Primdriei Cimirzana
$i pe pagina de internet a Primiriei 9i se comunici la: Instituiia Prefectului -.fude;ul Satu
Mare, compartimentului contabil Si achizilii publice.

Cimirzana la: 21.03.2018

Contrasemneazi,
Secretar cu atribulii delegate,

Bura Maria-[uliana

Prezenta hotirare a fost adoptat, cu respectarea prevederilor arl 45 din Legea 215/2001 (r1), modificat; ti completati
Total consilierir 10 Prezenli:10 Absen!i: 0 Pentru:10 Impotriver0 Ablinere:0



Executia bugetara la 31 Decembrie 2017

Bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul financiar ZOLT se prezinta astfel:

1. Pe partea de venituri
Prevederi initia le
- prevederi bugetare initiale sectiunea functionare
- prevederi bugetare initiale sectiunea dezvoltare
Prevederi definitive
- prevederi bugetare definitive sectiunea functionare
- prevederi bugetare definitive sectiunea dezvoltare
lncasa ri realizate
- incasari realizate sectiunea functionare
- incasari realizate sectiunea dezvoltare

2. Pe partea de cheltuieli
Prevederi initia le
- credite bugetare initiale sectiunea functionare
- credite bugetare initiale sectiunea dezvoltare
Prevederi deflnitive
- credite bugetare definitive sectiunea functionare
- credite bugetare definitive sectiunea dezvoltare
Plati efectuate
- plati efectuate sectiunea functionare
- plati efectuate sectiunea dezvoltare

Veniturile din dezvoltare in suma de 881,74 mii lei sunt provenite din subventii din PNDL, transferuri
din sectiunea functionare in sectiunea dezvoltare si din utilizarea excedentului anului precedent.

Anexa Ia HCL nr. 14 / 2077

3.690,30 mii lei

2.770,30 mii lei
920,00 mii lei

3.809,30 mii lei

2.980,80 mii lei
828,50 mii lei

3.786,14 mii lei
2.904,40 mii lei

881,74 mii lei

4.246,13 mii lei
2.770,30 mii lei
1.475,83 mii lei
4.365,13 mii lei
2.980,80 mii lei
1.384,33 mii lei

3.743,63 mii lei
2.861,89 mii lei

881,74 mii lei

Disponibilitatile in lei ale institutiei publice la trezorerie la data de 31 decembrie 2077 sunt 202,32
mii lei reprezentand excedent bugetar neutilizat.

Contul de executie al bugetului local finantat din venituri proprii si sume acordate din cote din taxa
pe valoarea adaugata, pe sectiuni, precum si realizarile la investitii sunt prezentate in anexele la
prezentul proiect.

Cimirzana la: 111.0 3.2018

Pre;edinte de qedintri, C ontrasemneazS,
cu atribulii delegate,

Bura M aria- Iu liana

Buo-


