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HOTĂRÂREA Nr. 22/2016
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local,
pentru trimestrul I, anul financiar 2016

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. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 ;
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 I, anul
financiar 2016, 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, 27 aprilie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cicoveanu Virgil

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie
al bugetului local, pentru trimestrul I, anul financiar 2016

Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local,
pentru trimestrul I, anul financiar 2016 s-a initiat in conformitate cu prevederile Legii nr.
339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 si ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, „Ordonatorii principali de credite
întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a
anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor…….., în următoarea structură:
a) la venituri:
- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;
b) la cheltuieli:
- credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.”
Alin. (2) din legea sus-mentionata prevede ca „Trimestrial şi anual, ordonatorii
principali de credite întocmesc situaţii financiare asupra execuţiei bugetare, care se depun
la direcţiile generale ale finanţelor publice.”
Intrucat după terminarea fiecărui trimestru, Consiliile locale urmează să aprobe
contul de încheiere a exerciţiului bugetar, iniţiatorul a avut în vedere această cerinţă a legii
şi a întocmit proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
bugetar, pentru trimestrul I, anul financiar 2016.
Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Rebricea consideră că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate
prevăzute de 36 alin. (4) lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia „Consiliul
local aprobă, la propunerea primarului…..contul de încheiere a exerciţiului bugetar” şi
propune adoptarea acestuia, în forma prezentată de iniţiator.
11 aprilie 2016
CONTABIL,
Baciu Violeta - Elena
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la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere
a exerciţiului bugetar, pentru trimestrul I, anul financiar 2016

Doamnelor şi domnilor consilieri,

Am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
bugetar, pentru trimestrul I, anul financiar 2016, 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 I, se prezintă astfel: la partea de venituri este de
1.209.451,23 lei, iar la partea de cheltuieli, în sumă de 966.262,89 lei.
Situatia veniturilor pe capitole si subcapitole este prezentata in contul de executie
anexat:
- cap. 03.02 - Impozit venit. – 1.429,00 lei;
- cap. 04.02 -cote si sume din imp. pe venit – 149.545,31 lei;
- cap. 07.02 - impozit si taxe pe proprietate– 172.221,04 lei;
- cap. 11.02 - sume defalcate din T.V.A.-790.592,00 lei;
- cap. 16.02 - taxe pe utilizarea bunurilor-27.889,00 lei;
-cap. 18.02 - alte impozite si taxe fiscale-6.400,00lei
- cap. 30.02 - venituri din concesiuni si inchirieri-3.787,00 lei;
-cap. 33.02 - venituri din prestari servicii-17.271,00 lei
-cap.34.02 - venituri din taxe administrative-1.843,00 lei;
- cap.35.02-venituri din amenzi ,penalitati si alte sanctiuni-10.123,91 lei;
- cap.36.02- diverse venituri-8.439,00 lei;
- cap.37.02-donatii si sponsorizari -18.286,97 lei;
- cap. 42.02 -subventii de la bugetul de stat- 1.624,00 lei;
.
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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 I, se structurează astfel:
-

cheltuieli cu salarii, în sumă de 686.445,00 lei;

-

cheltuieli materiale, în sumă de 186.943,62 lei;

-

cheltuieli de capital, în sumă de 9.326,27 lei;

-

alte cheltuieli (burse şcolare), în sumă de 6.336,00 lei;

-

asistenta sociala, în sumă de 77.212,00 lei;

În capitolul cheltuieli de personal sunt incluse cheltuielile cu salariile persoanelor din
administratiei si invatamant,camin cultural,situatii urgenta , biblioteca, asistentii personali si
sanatate .
În capitolul cheltuieli materiale, am achitat facturile curente privind furnizarea de
energie electrica, facturi abonamente telefon, diverse cheltuieli pentru buna functionare a
Primariei si a unitatilor subordonate acesteia .
La sfarsitul trimestrului I, pentru anul 2016, ramane un excedent de 243.188,34 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.
11 aprilie 2016

P R I M A R,

ing. Radu Valerică

2

