
 
 

 

 
  HOTĂRÂREA Nr.18 

Din 31 mai 2018 
Privind  la contul de incheiere a exercitiului bugetar pe  anul 2017. 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 
Întrunit în ședință ordinară. 

 
 Având în vedere : 

- Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian  primarul comunei și 
Raportului prezentat de d-na Bogdan Monica  consilier superior compartimentul 
contabilitate  privind  analiza contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017 
înregistrat sub nr.1769/14.05.2018 ; 
 -   Avizul comisiilor de specialitate care este favorabil; 

- prevederile art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;        

- prevederile Legii 273/2006 privind Finantele Publice Locale; 
- prevederile Legii 6/2017  privind bugetul de stat pe anul 2017; 

         - prevederilor art.36, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată,cu modificările și completările ulterioare  

 In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare  

 
HOTĂRĂȘE : 

 
Art.1 Se aprobă contul de incheiere a exercitiului bugetar pe  

 anul  2017 la partea de venituri s-a realizat suma de 2.395.206  , iar la partea de  
cheltuieli  s-a realizat suma de 2.345.383  lei 
              Art.2 La partea de venituri  suma de 2.395.206  lei care provine din : 
                             -venituri proprii………………..…...……....….......324.570 lei 
                             -cote defalcate din imp.pe venit…………………...341.193 lei 
                             -sume defalcate din TVA…………………….......1.105.281 lei 
                             -subv.primite de la alte bugete………..….………....10.532 lei 
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                             -subventii de alte administratii.................................494.032 lei 
                             -sume primite FEADR pt asfaltari.............................39.931 lei 
                             -sume din excedent....................................................79.667  lei 
                      Art.3 La partea de  cheltuieli  suma de 2.345.383  lei   se defalca pe 
capitole dupa cum urmeaza: 
                            -cap.51.02.00 <Autoritati publice > ……….............691.171 lei 
                                                       -cheltuieli de personal………...…...472.806lei 
                                                       -cheltuieli materiale………….........148.509lei 
                                                       -investitii……………………...........61.240 lei 
                                                       -transferuri..........................................9.866 lei 
                                                       -sume recup din an prec....................-1.250 lei 
 
                            -cap.55.02.00<Dobanda>.............................................8.753 lei 
 
                            -cap.65.02.00<Invatamant>……………………….. 700.975lei 
                                                         -cheltuieli de personal…………...627.578 lei 
                                                        -cheltuieli materiale……………......60.477lei 
                                                        -sustinere copii cu cerinte speciale..12.920 lei 

 
                             -cap.67.02.00<Cultura>…………………………......10.722 lei 

-cheltuieli de personal……………..10.722 le 
                             -cap.68.02.00<Asistenta sociala>………………….151.348 lei 
                                                       -cheltuieli de personal………….…..80.188 lei 

-indemnizatii de handicap................50.594 lei 
-ajutor incalzirea locuintei………....20.566 lei 
 

                               -cap. 70.02.00<Iluminat public>…………..............58.057 lei 
                                                        -apa cheltuieli materiale..................28.955 lei 
                                                        -iluminat chelt.materiale.................29.102 lei 
  
                               -cap.74.02.00<Salubritate>.......................……......34.023 lei 
                                                        -salubritate cheltuieli materiale..........861  lei 
 -colectare tratare chelt materiale....33.162 lei 
 
                               -cap.84.02.00<Drumuri si poduri>………….... ..670.200 lei 
                                                         -cheltuieli materiale………........125.101 lei 
                                                         -investiti drumuri…………........157.352 lei 
 -imprumut....................................387.747 lei 
 
                               -cap.87.02.00<Alte actiuni>....................................30.000 lei 
                                                         -cheltuieli materiale.......................30.000 lei 
 
 



             Art.4 La finele anului 2017 avem  un excedent in suma de 122.198 lei. 
             Art.5  In anul 2017 a fost contractat un  împrumut  in suma de 387.474 lei de la 
Banca Transilvania pentru finalizarea proiectului  ,, Refacere şi modernizare a  
infrastructurii rutiere afectate de inundaţii in anul 2010, în comuna Treznea, judeţul 
Sălaj”, iar suma ce a fost rambursata integral dupa incasarea sumelor de la AFIR. 
              Art.6  In ce priveste activitatea autofinantata  situatia financiara se prezinta 
astfel:  
              - In  anul 2017  s-a încasat suma de 4.560  lei,suma ce reprezinta încasari din 
contractele de inchiriere a pășunii  si s-a cheltuit suma de 4.560 lei dupa cum urmeaza: 
                               -cap.83.03.30 alte chelt.in dom agriculturii........4.560 lei 
                                                          -chelt materiale........................4.560 lei                            
               Art.7 Excedentul anului 2017  la activitatea autofinantata este in suma de 
40.995 lei. 

   Art.8 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 
comunei Treznea, domnul Oros Cristian și compartimentul contabilitate ;. 

Art.9 Prezenta hotarare se  comunica la : 
- Instituţia prefectului judeţului Sălaj ; 
- DGFP SALAJ ; 
- Compartimentul contabilitate din cadrul primăriei ; 
- Locuitorilor comunei prin afisare; 
- Dosar hotarâri; 
- Dosar de şedinţă  

 
Presedinte de sedinta                                                             Contrasemneaza  
PUȘCAȘ IONEL-DOREL                                            SECRETARUL COMUNEI                          
                                                                                       BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN 

CONSILIERI PREZENTI :9 
CONSILIERI ABSENTI :- 
VOTURI PENTRI : 9 
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