ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL PECICA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
DIN ………….
Privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018
Consiliul local al orasului Pecica,întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 09.01.2019.
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica,
-Raportul d-nei Dragoș Elisabeta, şef serv.financiar-contabil şi buget,
-Prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice,
-Art. 45,alin.(2), lit.(a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
-Ordinul nr. 3809/18.12.2018 punct 5.15.3(2) pentru aprobarea Normelor metodologice
privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018,
-Prevederile art.20(4) din Ordinul nr. 720/22.05.2014 privind execuția bugetelor de venituri
și cheltuieli ale instituțiilor publice,
-Votul pentru a
consilieri din cei 17 în funcţie, fiind prezenţi
consilieri,
În temeiul art.45, alin.(2), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă în sumă de 64.483,69 lei din excedentul bugetului local
din anul precedent, a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul curent, după cum urmează:
BUGETUL LOCAL
ÎNCASĂRI REALIZATE
-

Taxe şi impozite locale
Cote def.din impozitul pe venit
Sume def.din TVA pt.finanţarea ch.descentralizate
Sume def.din TVA pt.echilibrarea bug.local
Alte venituri
Varsaminte din sect. de funct.pt.fin.sect.de dezvoltare
Varsaminte din sectiunea de dezvoltare
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorif. unor bunuri din domeniul privat
Sume primite in cadrul mecanismului dec. cererilor de plata
Subvenţii de la bugetul de stat
Subvenții de la alte administrații
Sume primite de la UE pt. plati an curent/precedent
Total incasari
PLĂŢI EFECTUATE

- Cheltuieli de personal

31.12.2018
6.232.322,51 lei
4.099.172,51 lei
2.695.066,28 lei
5.023.000,00 lei
1.688.773,30 lei
- 1.718.000,00 lei
1.718.000,00 lei
45.630,00 lei
38,165,94 lei
237.173,52 lei
3.285.590,52 lei
10.737,11 lei
43.000,00 lei
207.843,18 lei
23.606.474,87 lei
31.12.2018
8.419.262,00 lei

-

Cheltuieli materiale
Dobanzi
Proiecte cu fin.nerambursabila
Asistenta sociala
Alte cheltuieli
Investitii
Rambursari de credite
Plati ef.in anii precedenti si recup .in anul curent

7.597.329,59 lei
107.894,36 lei
652.222,04 lei
435.978,55 lei
769.251,00 lei
4.677.340,77 lei
196.316,70 lei
- 42.211,00 lei

Total plăti efectuate

22.813.384,01 lei

Conform art.5.15 din Normele metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2018 se stabileşte rezultatul execuţiei bugetului local.
După efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi celelalte bugete,
autoritatea administraţiei publice locale împreună cu trezoreria statului a stabilit rezultatul
execuţiei bugetului local la finele anului 2018, pe secţiuni, astfel :
Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare s-au închis prin contul de
excedent al secţiunii de funcţionare.
Veniturile secţiunii de funcţionare Cheltuielile secţuinii de fucţionare Excedent la 31.12.2018

18.157.867,65 lei
17.300.293,10 lei
857.574,55 lei

Conturile de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare s-au închis prin contul de
deficit al secţiunii de dezvoltare deoarece s-au dedus sumele din excedentul anului precedent
pentru acoperirea cheltuielilor de capital din anul curent.
Veniturile secţiunii de dezvoltare Cheltuielile secţiunii de dezvoltare Deficit la 31.12.2018

5.448.607,22 lei
5.513.090,91 lei
64.483,69 lei

Art.2. Bugetele institutiei publice finantate integral sau parțial din venituri proprii.
2.1.Se aprobă preluarea excedentului în contul de excedent al bugetului instituției
publice finanțate integral sau partial din venituri proprii, după cum urmează:
INCASĂRI REALIZATE

2018

- Venituri din prestări de servicii

116.228,00 lei

Total incasări
PLĂȚI EFECTUATE

116,228,00 lei
2018

- Cheltuieli de personal
- Cheltuieli materiale
Total plăți efectuate
Excedent ( 116.228,00 lei-108.566,57 lei )

45.442,00 lei
63.124,57 lei
108.566,57 lei
7,661,43 lei

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin şef serviciu
financiar-contabil Dragoș Elisabeta şi se comunică cu:
-Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartiment Juridic,
-Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica, doamna Dragoș Elisabeta.

Iniţiator, primar ANTAL PETRU

