ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul I, 2017

Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de dl. primar Juravle Mihai înregistrată sub nr.
din
;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr
din
;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat sub nr
din
;
în conformitate cu dispoziţiile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
î n temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(l) şi (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 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.l Se aprobă execuţia bugetară - Secţiunea de Funcţionare, pentru trimestrul I, 2017,
conform Anexei nr. 1.
Art.2 Se aprobă execuţia bugetară - Secţiunea de Dezvoltare, pentru trimestrul I, 2017,
conform Anexei nr. 2.
Art.3 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Primarul comunei Straja, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei Hotărâri.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului - judeţul Suceava
Primarul comunei Straja, jud. Suceava
Compartimentul financiar-contabil
Afişare publica.

JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI STRAJA
EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI SI
CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
la 31 martie 2017
VENITURI
Venituri totale
Din care:
- cote si sume defalcate impozit
venit
- impozite si taxe pe proprietate
- sume defalcate din TVA
- taxe pe utilizarea bunurilor
- venituri din proprietate
- vanzari de bunuri si servicii
- subvenţii
- varsaminte din secţiunea de
funcţionare
CHELTUIELI
Cheltuieli totale
-cap. 51.02
- cap. 54.02
- cap. 55.02
-cap. 61.02
- cap. 65.02
- cap. 66.02
- cap. 67.02
- cap. 68.02
- cap. 70.02
- cap. 74.02
- cap. 84.02
Excedent

Prevederi
bugetare
anuale

Prevederi
bugetare
trimestriale

Incasari
realizate
1.419.038
80.928
168.209
926.158
125.301
7.008
107.058
9.876
- 5.500

Credite
bugetare
anuale

Credite
bugetare
trimestriale

Plaţi
efectuate
1.233.383
207.323
6.187
10.501
5.890
645.023
9.478
5.957
255.314
46.744
40.864
102
185.655

JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI STRAJA

EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI SI
CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
La 31 martie 2017
VENITURI

Prevederi
bugetare
anuale

Prevederi
bugetare
trimestriale

5.500

Venituri total
Din care:
- varsaminte din secţiunea de
funcţionare
- sume din excedentul bugetului
local utilizate pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare
CHELTUIELI

Incasari
realizate

5.500

Credite
bugetare
anuale

Credite
bugetare
trimestriale

Plaţi
efectuate

Cheltuieli totale
- cap.
- cap.
- cap.
- cap.
- cap.
Excedent
Deficit

51.02
67.02
70.02
74.02
84.02

5.315
0
0
0
0
185
0

JUDETU1 SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI STRAJA
NR. M b ^ I

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea execuţiei bugetare, pe cele două secţiuni
la 31 martie 2017
în conformitate cu prevederile Legii 273 din 29 iunie 2009, actualizată,
privind finanţele publice locale, art.49, alin (12), ordonatorii principali de credite au
obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile
deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor astfel încât să
nu se înregistreze plăţi restante iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi
excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent şi
suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante să fie mai mare decât zero.
Conform alin. art 49 alin.(13 ) din legea susmenţionată, în lunile aprilie, iulie
şi octombrie pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie pentru trimestrul al
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă
publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului
împrumuturilor interne şi exeterne, cu sopul de a redimensiona cheltuielile, astfel
încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante iar diferenţa dintre tragerile
autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante să fie
mai mare decât zero.
Pentru aceasta s-a întocmit de către compartimentul financiar - contabil din
cadrul Primăriei comunei Straja contul de execuţie, pe cele două secţiuni.
La data de 31 martie 2017 înregistrăm plăţi restante către furnizori în sumă
totală de 260.464 lei.
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