ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL PECICA
HOTĂRÂREA NR. 3
DIN 09.01.2018
PRIVIND ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR AL ANULUI 2017
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data
de 09.01.2018.
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica,
-Raportul d-nei Bobeică Dorina, şef serv.financiar-contabil şi buget,
-Prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice,
-Art. 45, lit.(a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
-Ordin nr. 3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2017, punctul 5.13.3.lit.b),
-Ordin nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de
venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral
sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv
a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe
nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare,
gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a
acestor,
-Votul pentru a 16 consilieri din cei 17 în funcţie, fiind prezenţi 16 consilieri,
În temeiul art.45, pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă în sumă de 336.484,16 lei din excedentul bugetului
local din anul precedent, a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul curent, după cum
urmează.
1.1. BUGETUL LOCAL
ÎNCASĂRI REALIZATE
- Taxe şi impozite locale
- Cote def.din impozitul pe venit
- Sume alocate din cote def.pt.echilibrarea.bug.local
- Sume def.din TVA pt.finanţarea ch.descentralizate
- Sume defalcate din TVA pt. drumuri
- 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
- Donaţii şi sponsorizări
- 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
- Sume primite de la UE-Fondul European de Dezvoltare
regională

31.12.2017
5.846.007,79 lei
5.370.795,70 lei
2.092.247,20 lei
8.599.255,80 lei
390.000,00 lei
997.000,00 lei
2.009.356,58 lei
- 2.283.000,00 lei
2.283.000,00 lei
47.150,00 lei
8,750,71 lei
560.802,06 lei
0.00 lei
53.490,25 lei
0,00 lei

- Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate –sume din
excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare
- Alte subventii primite de la adm. centrala pt.proiecte cul.
Total incasari

26.363.074,89 lei

PLĂŢI EFECTUATE
-

337.718,80 lei
50.500,00 lei

31.12.2017

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

12.809.841,00 lei
8.888.184,12 lei
113.485,68 lei
30.500,00 lei
66.169,92 lei
403.865,00 lei
921.120,00 lei
2.958.660,23 lei
179.511,07 lei
- 43.427,00 lei
26.327.910,02 lei

Conform art.5.13 din Normele metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2013 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 2017, 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 31.12.2017

23.181.554,03 lei
23.147.623,80 lei
33.930,23 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 31.12.2017

2.843.802,06 lei
3.180.286,22 lei
336.484,16 lei

Art.2. Se aprobă acoperirea definitivă în sumă de 4.415,63 lei din excedentul bugetului
instituției publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii din anul precedent, a
deficitului secțiunii de funcționare din anul current, după cum urmează:
2.1.Bugetele institutiei publice finantate integral sau parțial din venituri proprii
INCASĂRI REALIZATE 2017
- Venituri din prestări de servicii
Total incasări
PLĂȚI EFECTUATE
- Cheltuieli de personal

119..883,00 lei
119,883,00 lei

2017
32.329,00 lei

- Cheltuieli materiale
Total plăți efectuate
Deficit

91.969,63 lei
124.298,63 lei

( 119.883,00 lei-124.298,63 lei )

- 4,415,63 lei

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DANILIUC MARIAN CĂTĂLIN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
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