
HOTĂRÂREA Nr.18
Din 30 mai 2017

Cu privire la contul de incheiere a exercitiului bugetar pe
anul 2016.

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 2016 al Consiliului Local Treznea înregistrat sub nr. 720/2017.

- 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 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 si incheierea

exercitiului bugetar;
- 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

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

anul 2016 la partea de venituri s-a realizat suma de 4.067.367 lei, iar La partea de
cheltuieli s-a realizat suma de 4.230.106 lei.

Art.2 La partea de venituri suma de 4.067.367 lei provine din :

-venituri proprii………………..…...……....….......221.269 lei
-cote defalcate din imp.pe venit…………………...260.872 lei
-sume defalcate din TVA…………………….........983.268 lei
-subv.primite de la alte bugete………..…………..623.304. lei
-subventii de alte administratii................................213.171 lei
-subventii de la bug de stat pt asfaltare strazi.........408.956 lei
-sume primite FEADR pt asfaltari.......................1.356.527 lei
-sume din excedent..................................................247.526 lei
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Art.3 La partea de cheltuieli s-a realizat suma de 4.230.106 lei care se
defalca pe capitole dupa cum urmeaza:

-cap.51.02.00 <Autoritati publice > ……….............576.125 lei
-cheltuieli de personal………...…..363.573 lei
-cheltuieli materiale………….........152.553lei
-investitii……………………...........59.999 lei

-cap.65.02.00<Invatamant>………………………..595.234 lei
-cheltuieli de personal…………..521.974 lei
-cheltuieli materiale……………....61.000 lei
-sustinere copii cu cerinte speciale...8.260 lei

-cap.67.02.00<Cultura>………………………….......8.897 lei
-cheltuieli de personal………………8.897 lei

-cap.68.02.00<Asistenta sociala>………………….268.050 lei
-cheltuieli de personal………….…..69.572 lei
-indemnizatii de handicap................49.335 lei
-ajutor incalzirea locuintei………....27.804 lei
-inv.AFTEER SCHOOL................121.339 lei

-cap. 70.02.00<Iluminat public>…………..............43.716 lei
-cheltuieli materiale……….............43.716 lei

-cap.74.02.00<Salubritate>………………..……......2.383 lei
-cheltuieli materiale...........................2.383 lei

-cap.84.02.00<Drumuri si poduri>…………....2.709.701 lei
-cheltuieli materiale………..........96.698 lei
-investiti drumuri…………......2.613.003 lei

-cap.87.02.00<Alte actiuni>....................................30.000 lei
-cheltuieli materiale.......................30.000 lei

Art.4 La finele anului 2015 am ramas cu un excedent in suma de 151.880 lei

Art.5 In ce priveste activitatea autofinantata situatia financiara se prezinta
astfel:

- In anul 2016 s-a incasat suma de 109.293 lei,suma ce reprezinta incasari
de la salubritate,pasune si de la caminul cultural si s-a cheltuit suma de
68.310 lei dupa cum urmeaza:



-cap.74.05.01 Salubritate.....................................36.319 lei
-chelt.materiale.........................36.319 lei

-cap.83.03.30 alte chelt.in dom agriculturii........14.668 lei
-chelt materiale........................14.668 lei

-cap.87.10.50 alte actiuni economica(apa)........17.323 lei

Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei Treznea, domnul Oros Cristian și compartimentul contabilitate ;.

Art.7 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
SIMOC ȘTEFAN SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN
CONSILIERI PREZENTI :9
CONSILIERI ABSENTI :-
VOTURI PENTRI : 9
VOTURI IMPOTRIVA :-


