ROMANIA
JUDETUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAM.ARZANA

HOTARAREANR.22

/2019

privind aprobarea incheierii exerciliului financiar
al comunei Cimirzana, judelul Satu-Mare, la 31.03.2019
Avind in vedere:
- Expunerea de motive nr.2LL0/18.06.2019 9i Proiectul de hotirAre nr.2lLl/18.06.201,9
ale primarului comunei Clmirzana
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului gi
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Cimirzana
- Prevederile Legii 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
- Bugetul comunei Cdmirzana, jude;ul Satu-Mare, aprobat pentru anul 2019, prin

-

HotarArea nr . 75 /23 .04.2079 ,
Prevederile art.49 alin.(1z) 9i alin.[13J, ale art. 57 alin.(1], lit.',a,,qi lit. ,,b,, din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile gi completerile ulterioare
Legeanr.S2/1991 [r4) a contabilitilii,
0MFP 7998/2079 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea gi depunerea
situaliilor financiare trimestriale gi a unor raporteri financiare lunare ale institufiilor publice in anul
2019, precum gi pentru modificarea gi completarea altor norme metodologice in domeniul
contabilitilii publice

in temeiul prevederilor art.36 alin.[1], alin.(4) litera "a", art. 45 alin. (2J, lit. ',a,,, art.63 alin.(4],
litera "b", ), art.115 alin.(11, lit."b" din Legea nr.215 /2001 privind administralia publice locale,
republicati, cu modificirile gi completerile ulterioare

HOrAR[$rE:
Art.

1'

Art.2.
Art.

3.

Se aprobi incheierii exerciliului financiar al comunei cimirzana, judelul satu-Mare, la
37.03.2079, conform anexei care face parte integrante din prezenta hotlrare.
Cu ducere Ia indeplinire a prezentei hotirAri se incredin;eazi Compartimentul contabil si
achizi;ii publice din cadrul Primiriei Comunei Cimerzana.
Prezenta hotirAre se aduce la cunoqtinla publici prin afi9are la sediul Primiriei Cimirzana
9i pe pagina de internet a Primeriei gi se comunici la: lnstitulia Prefectului -.Judelul Satu
Mare, Compartimentul contabil gi achizi;ii publice.
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Prezenta hotirare a fost adoptati cu respectarea prevederilor arL 45 din Legea 215/2001 (r1), modificate $i completati

Total comilieri:

10

Prezenli:

9

Abserlii

1

pentru:

9

impotrivtrr

0

Ablinere: 0

Anexi la HCL nr.

ZZ

/20.06.20L9

Executia bugetara la 31 martie 2019 se prezinta astfel:

1.

Venituri totale - 7.364.472,61- lei:

Total venituri functionare 1.064.485,49 lei, din care:
incasari din cote si sume defalcate din impozitul pe

-

lei
incasari din impozite si taxe pe proprietate

venit

cod 04.02

I impozit pe cladiri, terenuri si taxa iudiciara de timbru
178.108,75 lei
- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
cod 11.02
J

-

24.489,73

cod

07 .02

480.000,00

lei

taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau desfasurarea de activitati
lei
- venituri din taxe administrative si amenzi
Iei

cod 16.02
cod 34.02 si 35.02

131.548,00
10.139,50

Total venituri dezvoltare 488.975,82 lei provenite din excedent bugetar, subventii si din
valorificarea unor bunuri ale institutiiilor publice:
- venituri din valorificarea unor bunuri
cod 39.02
743tr,27

-

lei
sume din excedentul bugetului local

cod 40.02

400.7 5t,35

cod 43.02

9.853,20

lei

subventii de la alte administratii
lei

cheltuieli totale - 7.024.828,23 lei:
Total cheltuieli functionare 624.075,88 lei, din care:
cheltuieli autoritati administrative si executive
260,479,l5lei

cheltuieli
lei
cheltuieli
lei
cheltuieli
lei
cheltuieli
lei

cod

51.02

invatamant

cod 55.02

6.279,34

asistenta sociala

cod 68.02

308.652,00

0.02

78.77t,r4

cu

iluminat public

de functionare

drumuri si poduri

Total cheltuieli dezvoltare 400.751,35 lei, din care:
cheltuieli de investitii sanatate

cheltuieli de investitii drumuri si poduri
174.'195,67 tei

cod

7

cod 84.02

29.955,25

,::od 66.02

cod 84.02

Anexi la HCL nr.22/20.06.2019
Disponibilitatile in lei ale institutiei publice la trezorerie Ia data de 31 MARTIE 2018 sunt
4L5.982,431ei din care 76.338,05 lei mii lei reprezentand excedent bugetar neutilizat, 33g.644,38
lei disponibil in sectiunea functionare.
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 .
Proiectul de hotirAre iniliat indepline$te cerinlele de necesitate gi oportunitate, precum gi cele
de

legalitate conlinute in Legea nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificirile gi
completdrile
ulterioare $i Legea bugetului de stat pe anul 2079- nr.50 /ZOl9.
concluzii: in temeiul prevederilor art. 44, alin.(l] din Legea nr. Z'J,s /2001- a administratiei
publice locale-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezenta avizez favorabil
si propun spre aprobarea Consiliului Local Camarzana, proiectul de hotarare.

Cimlrzana Ia: 20.06.2019

Pregedinte de;edint;,
consilier,
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