
HOTĂRÂREA Nr.20
Din 27 mai 2015

Cu privire la contul de incheiere a exercitiului bugetar pe trim.I
anul 2015.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
întrunit în ședinț ă ordinară

Având în vedere :
- Raportul compartimentului de contabilitate prezentat de d-na Bogdan

Monica, contabilul primăriei înregistrat sub nr.864/26.05.2015
- prevederile Legii 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015
- prevederile Legii 273/2006 privind Finantele Publice Locale si incheierea

exercitiului bugetar,
- 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;

- prevederile art.36,alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind
administratia publică locala, republicată, 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 exercitiului bugetar pe trim.I anul 2015

la partea de venituri cu suma de 679.894 lei care provine din :

-venituri proprii………………..…………..............…........96.450 lei
-cote defalcate din imp.pe venit………….…......….…....85.891 lei
-sume defalcate din TVA…………………….................220.040 lei
-subv.primite de la alte bugete………………......…...…..23.000 lei
-subventii de la Bugetul de stat(prefinantare AFTER
SCHOOL si asfaltare DC 71 si DC 71A)............254.513 lei

Art.2 Se aprobă contul de incheiere a exercitiului bugetar pe trim.I anul 2015
la partea de cheltuieli s-a realizat suma de 619.914 lei care se defalca pe capitole
dupa cum urmeaza:

-cap.51.02.00 <Autoritati publice > ……………...........141.572 lei
-cheltuieli de personal………......….....90.199 lei
-cheltuieli materiale…………...............39.466 lei
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-investitii……………………..................14.322 lei
-sume recuperatedin ani prec...............-2.414 lei

-cap.65.02.00<Invatamant>…………………….......…..157.702 lei
-cheltuieli de personal…….....……..146.626 lei
-cheltuieli materiale……………...........11.076 lei
....

-cap.67.02.00<Cultura>…………………………...............1.745 .lei
-cheltuieli de personal…………...……1.745. lei

-cap.68.02.00<Asistenta sociala>……………….........… 272.922.lei
-cheltuieli de personal………….........…..13.966 lei
-indemnizatii de handicap....................10.600 lei
-ajutor incalzirea locuintei……...............3.910 lei
-inv.AFTEER SCHOOL........... ...... ...244.446 lei

-cap. 70.02.00<Iluminat public>…………........................19.302 lei
-cheltuieli materiale……….....................19.302 lei

-cap.74.02.00<Salubritate>………………..…...............3.158,40 lei
-cheltuieli materiale.............................3.158,40 lei

-cap.84.02.00<Drumuri si poduri>…………..…...............26.000 lei
-cheltuieli materiale………....................23.000 lei
-investiti drumuri………….......................3.000 lei

Art.3 In ce priveste activitatea autofinantata situatia financiara pe trim.I din
anul 2015 situaț ia se prezinta astfel:

- s-a incasat suma de 16.093 lei,suma ce reprezinta incasari de la
salubritate,pasune si de la caminul cultural si nu s-au facut cheltuieli .

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinteaza d-ul Stanciu
Emanoil-Ionel primarul comunei şi compartimentul de contabilitate din cadrul
primăriei.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia prefectului judetului Sălaj ;
- D.G.R.F.P. Cluj-Napoca - AFP SĂLAJ ;
- Trezoreria Zalău;
- Locuitorilor comunei prin afisare
- Compartimentul contabilitate
- Dosar de şedinţă ;
- Dosar hotarâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ CONTRASENEAZA
MÎRZA FELICIA SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN

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


