
 
 

 

       HOTĂRÂREA Nr.9 
         din 25 februarie 2019 

privire la contul de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018. 
 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 
întrunit în ședință ordinară, 

 Având în vedere : 
 -Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian primarul comunei și 
Raportul de specialitate întocmit de d-na Bogdan Monica, consilier superior în 
comp.contabilitate , înregistrat sub nr.351/20.02.2019; 

- prevederile Legii 273/2006 privind Finantele Publice Locale , 
- prevederile  Legii 2/2018  privind bugetul de stat pe anul 2018 si incheierea 

exercitiului  bugetar, am procedat la analiza contului de incheiere a exercitiului 

bugetar pe   anul 2018 al Consiliului Local Treznea. 
-prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

   în administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de     
interes  public 

-    art.36,alin.(2) lit.”d”  din Legea nr.215/2001 privind administratia publică 
locala cu modificarile ulterioare, 
 In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala,republicată,  cu modificarile ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE : 

 

 Art.1 Se  aprobă contul de incheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018 

astfel : 

         (1)    la partea de venituri s-a realizat suma de 2.734.640  lei care provine 

din : 

                             -venituri proprii………………..…...……....….......278.709 lei 

                             -cote defalcate din imp.pe venit…………………...423.906 lei 

                             -sume defalcate din TVA…………………….........790.696 lei 

                             -subv.primite de la alte bugete………..….………....58.133 lei 

                             -subventii de alte administratii..............................1.183.196 lei 

 

           (2)  La partea de  cheltuieli s-a realizat suma de 2.733.486  lei care se 

defalca pe capitole dupa cum urmeaza: 

  

                            -cap.51.02.00 <Autoritati publice > ……….............872.940 lei 

                                                       -cheltuieli de personal………...….645.792 lei 

                                                       -cheltuieli materiale…………........190.491lei 

                                                       -investitii……………………...........20.000 lei 
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                                                       -transferuri........................................17.334 lei 

                                                       -sume recup din an prec....................-677 lei 

 

                            -cap.65.02.00<Invatamant>……………………….. ..75.257lei 

                                                        -cheltuieli materiale……………......54.857lei 

                                                        -sustinere copii cu cerinte speciale..10.690 lei 

 

                             -cap.67.02.00<Cultura>…………………………......14.831 lei 

-cheltuieli de personal………...…...14.831 lei 

 

                             -cap.68.02.00<Asistenta sociala>………………….144.904 lei 

                                                       -cheltuieli de personal………….…..74.250 lei 

-indemnizatii de handicap................55.432 lei 

-ajutor incalzirea locuintei………....15.222 lei 

 

                               -cap. 70.02.00<Iluminat public>…………..............36.628 lei 

                                                        -apa cheltuieli materiale..................13.302lei 

                                                        -iluminat chelt.materiale.................23.326 lei 

  

                               -cap.74.02.00<Salubritate>.......................……......34.074 lei 

 -colectare tratare chelt materiale....34.074 lei 

 

                               -cap.84.02.00<Drumuri si poduri>…………....1.548.980 lei 

                                                         -cheltuieli materiale………........167.790 lei 

                                                         -investiti drumuri……….........1.381.190 lei 

  

                               -cap.87.02.00<Alte actiuni>....................................23.206 lei 

                                                         -cheltuieli materiale.......................23.206 lei 

 

               (3) La finele anului 2018 am ramas cu un excedent in suma de 123.350 

lei 

       Art.2  In anul 2018 a fost contractat imprumutul in suma de 234.906  lei de 

la Ministerul Finantelor Publice  pentru  proiectul ,,Achizitionare utilaj  

multifunctional pentru Comuna Treznea” din care s-a achitat suma de 9.457 lei 

,restul sumei de 225.449 lei urmand a fii achitata in cursul acestui ani,dupa 

finalizarea proiectului. 

      Art.3 In ce priveste activitatea autofinantata  situatia financiara se prezinta 

astfel:  

             (1)  In  anul 2018  s-a incasat suma de 42.480  lei,suma ce reprezinta 

incasari de la pasune : 

             (2) In  anul 2018  -cap.83.03.30 alte chelt.in dom agriculturii.......-4.560 

lei 

                                                          -chelt materiale...............................-4.560 lei                      

                 (3) Excedentul anului 2018  la activitatea autofinantata este in suma 

de 88.495 lei 

    

 



 

 

    Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  

Comunei TREZNEA și  Compartimentul contabilitate ; 
 Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Prefectura Judeţului Sălaj; 
- Primarul Comunei TREZNEA; 
-  Compartimentul contabilitate; 
- DGFP SĂLAJ ; 
- locuitorilor comunei prin afișare; 
- Dosar şedinţă; 
-      Dosar hotărâri 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

               ROMITAN CAMIL-VASILE                                  SECRETARUL COMUNEI ,  
               BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 
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