
  
 

 

           
  HOTĂRÂREA Nr.18 

din 13 mai 2019 
  privind incheierea exercițiului bugetar pe trim.I 2019 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 

întrunit în ședniță ordinară, 
 

  Având în vedere ; 
- Expunerea de motive prezentată de d-ul Oros Cristian primarul 

comunei și Raportul privind   contul de incheiere a exercitiului bugetar pe  
 Trim.I anul 2019, intocmit de d-na Bogdan Monica, consilier superior în cadrul 
compartimentul contabilitate , înregistrat sub nr.1432 /08.05.2019;  

- Legea nr.50/2019  privind bugetul de stat pe anul 2019 si incheierea 
exercitiului  bugetar, am procedat la analiza contului de incheiere a exercitiului 
bugetar pe   trim. I ,anul 2019 al Consiliului Local Treznea; 

- Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale , cu modificările 
și completările ulterioare ; 

- prevederilor  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, 

 

HOTĂRÂȘTE : 
  
 Art.1 Se aprobă contul de incheiere a exercițiului bugetar pe trim.I.2019 
la partea de venituri cu suma de  669.522  lei, iar la partea de  cheltuieli cu suma de 
445.216  lei. 

Art.2 La partea de venituri s-a realizat suma de  669.522  lei care provine din : 
                             -venituri proprii………………..…...……....….................164.449 lei 
                             -cote defalcate din imp.pe venit………………….............86.398 lei 
                             -sume defalcate din TVA……………………..................302.020 lei 
                             -subv.primite de la alte bugete………..….………............12.631 lei 
                             -sume primite de la UE..................................................104.024 lei 
 
          Art.3 La partea de  cheltuieli s-a realizat suma de 445.216  lei care se defalca 
pe capitole dupa cum urmeaza: 
  
                            -cap.51.02.00 <Autoritati publice > ……….....................227.509 lei 
                                                       -cheltuieli de personal………...…........204.968 lei 
                                                       -cheltuieli materiale………….................22.541 lei 
 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SĂLAJ 
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                            -cap.55.02 Dobanda la imprumut.......................................2.825 lei                           
 
                            -cap.65.02.00<Invatamant>……………………….. ............4.997 lei 
                                                        -cheltuieli materiale……………...............4.997 lei 

 
                             -cap.67.02.00<Cultura>………………………….................4.640 lei 

-cheltuieli de personal………..........…..4.640 lei 
 

                             -cap.68.02.00<Asistenta sociala>…………………...........48.020 lei 
                                                       -cheltuieli de personal…………..............33.264 lei 

-indemnizatii de handicap....................14.756 lei 
 

                               -cap. 70.02.00<Iluminat public>………….........................1.399 lei 
                                                        -iluminat cheltuieli materiale....................1.399 lei 
  
                               -cap.74.02.00<Salubritate>.......................……..........10.000 lei 
 -colectare tratare chelt materiale....10.000 lei 
 
                               -cap.84.02.00<Drumuri si poduri>………….............145.826 lei 
                                                         -investitii buldo...………..................116.463 lei 
                                                         -imprumut buldo ..............…............ 29.363.lei 
 
            Art.4  La finele trim.I din anul 2019 am ramas cu un excedent in suma de 
224.306 lei. 
           Art.5  In anul 2018 am contractat  un imprumut  in suma de 234.906  lei de la 
Ministerul Finantelor Publice  pentru  proiectul „ACHIZITIE UTILAJ 
MULTIFUNCTIONAL IN VEDEREA DOTARII SERVICIULUI PUBLIC DE 
SALUBRITATE AL COMUNEI TREZNEA, JUDETUL SALAJ”. 

Din acest imprumut in cursul anului 2018, s-a achitat suma de 9.457 lei. 
Din suma rămasă de achitat  de 225.449 lei , în cursul anului 2019 , s-a plătit 

suma de 219.385 lei , iar restul se va achita în functie de emiterea facturilor. 
Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează Primarul COMUNEI TREZNEA, Compartimentul financiar contabil, 
resurse umane. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la: 
Instituției Prefectului - Județul Sălaj;  
DGFP  SĂLAJ - ZALĂU 
Primarului COMUNEI TREZNEA;  
compartimentului contabilitate  
locuitorilor comunei prin afișaj. 
dosar hotărâri; 
dosar de ședință ; 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ        
         CONTRASEMNEAZĂ 
LAZAR MIOARA                          SECRETAR 
               BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 
 

CONSILIERI PREZENTI…………...9 
 CONSILIERI ABSENTI……………..- 
 VOTURI PENTRU…………………..9 

 VOTURI IMPOTRIVA…………….- 
 
 


