ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737455 – REBRICEA - Telefon: 0235/457050;
Fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA Nr. 41/2018
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local,
pentru trimestrul III, anul financiar 2018
având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului de
resort si raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
- prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. ”a” si art. 57 alin. (1) si (2) din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”a”, art. 45 alin. (2) lit. „a”
şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local, pentru trimestrul III, anul
financiar 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rebricea,
prin compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
Art.3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform
Legii nr. 544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, in termenul prevazut de lege.
Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va
comunica Primarului comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi
taxe si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.
Rebricea, 31 octombrie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Zaharia Petrea

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p. Onu Alina-Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere
a exerciţiului bugetar, pentru trimestrul III, anul financiar 2018

Doamnelor şi domnilor consilieri,

Am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
bugetar, pentru trimestrul III, anul financiar 2018, motivat de prevederile art. 36 alin. (4) lit.
”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare, conform căruia, „Consiliul local aprobă, la propunerea
primarului…..contul de încheiere a exerciţiului bugetar”.
Bugetul, la sfarsitul trimestrului III, se prezintă astfel: la partea de venituri este de
5.006.259,97 lei, iar la partea de cheltuieli, în sumă de 3.254.861,39 lei.
Situatia veniturilor pe capitole si subcapitole este prezentata in contul de executie
anexat:
- cap. 03.02 - Impozit venit. – 1.399,00 lei;
- cap. 04.02 - cote si sume din imp. pe venit – 253.919,36lei;
- cap. 07.02 - impozit si taxe pe proprietate – 260.439,00lei;
- cap. 11.02 - sume defalcate din T.V.A. – 2.132.331,00lei;
- cap. 16.02 - taxe pe utilizarea bunurilor – 83.150,20 lei;
- cap. 18.02 - alte impozite si taxe fiscale – 16.286,00 lei
- cap. 30.02 - venituri din concesiuni si inchirieri – 2.021,00 lei;
- cap. 33.02 - venituri din prestari servicii – 52.163,00 lei
- cap. 34.02 - venituri din taxe administrative – 9.402,00 lei;
- cap. 35.02-venituri din amenzi, penalitati si alte sanctiuni – 56.083,77 lei;
- cap. 36.02- diverse venituri -3.235,00 lei;
- cap. 37.02-donatii si sponsorizari – 24.974,00 lei;
-cap. 40.02-excedent din 2017 -1.994.336,02
- cap. 42.02 -subventii de la bugetul de stat -69.138,82 lei;
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-cap.43.02-sume alocate din bugetul AFIR-47.381,80
Situaţia cheltuielilor pe capitole şi subcapitole este cea prezentată în contul de
execuţie, eliberat de Trezoreria oraşului Negreşti si anexata prezentului proiect de hotarare.
Cheltuielile bugetului pe trimestrul III, se structurează astfel:
-

cheltuieli cu salarii, în sumă de 1.427.049,00 lei;

-

cheltuieli materiale, în sumă de 681.002,36 lei;

-

cheltuieli de capital, în sumă de 197.303,08 lei;

-

alte cheltuieli (burse şcolare,serv.religioase), în sumă de 61.822,63 lei;

-

asistenta sociala(tichete gradinita,ajutoare sociale si indemnizatii pers. Handicap),
în sumă de 292.278,01 lei;

-

sume de recuperat din anii precedenți: -5.666,00 lei;

-

proiecte AFIR in suma de 601.072,30 lei

În capitolul cheltuieli de personal sunt incluse cheltuielile cu salariile persoanelor din
administratiei,camin cultural,situatii urgenta , biblioteca, asistentii personali si indemnizatii
consilieri.
In capitolul cheltuieli materiale, am achitat facturile curente privind furnizarea de
energie electrica, facturi abonamente telefon , colectarea deseurilor, cheltuieli materiale
scoala, naveta scoala, paza si protectie, cheltuieli pentru buna functionare a Primariei si a
unitatilor subordonate acesteia.
La sfarsitul trimestrului III, pentru anul 2018, ramane un excedent de 1.751.398,58
lei.
Propun Consiliului să ia în dezbatere proiectul de hotărâre şi să-l adopte în forma
prezentata, ţinând cont de prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in forma
prezentata.
15 octombrie 2018

P R I M A R,

ing. Radu Valerică
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