ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pentru anul 2017

Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de dl. primar Juravle Mihai înregistrată sub nr. 1746 din
15.03.2018;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil înregistrat sub nr.
din
;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociaiă,
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat sub nr
din
;
î n conformitate cu dispoziţiile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
î n temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), 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 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.l Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului local al comunei Straja, judeţul
Suceava pentru anul 2017, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei Straja, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei Hotărâri.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului - judeţul Suceava
Primarul com. Straja, jud. Suceava
Compartimentul financiar-contabil
Afişare publică.
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JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI STRAJA

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
contului anual de execuţie al bugetului local la data de
31 decembrie 2017

Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare
autorităţilor deliberative conturile anuale de execuţie a bugetelor locale, până la
31 mai a anului următor.
Având în vedere termenul de aprobare prevăzut de Legea 273/2006
privind finanţele publice locale, actualizată, solicit aprobarea proiectului de
hotărâre în forma prezentată.
Pentru aceasta s-a întocmit de către compartimentul financiar - contabil
din cadrul Primăriei comunei Straja contul de execuţie la data de 31 decembrie
2017 şi raportul acestui compartiment în care se specifică execuţia pentru fiecare
cont de venituri şi cheltuieli.
Suma totală încasată la partea de venituri este de 6.809.335 lei, din care:
impozitul pe venitl6.184 lei, cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
1.060.166 lei, impozite şi taxe pe proprietate 287.193 lei, sume defalcate din
TVA 17.287.495 lei, taxe pe utilizarea bunurilor 215.156 lei, venituri din
proprietate 10.426 lei, vânzarea de bunuri şi servicii 511.544 lei, şi subvenţii
62.528 lei. In anul 2017 s-au efectuat plăţi reprezentând corecţii financiare în
contul unor datorii către AFIR în sumă totală de 12.641.357 lei.
Această operaţiune se reflectă în contul de execuţie, la partea de venituri, cu
semnul minus. Veniturile proprii s-au încasat în procent de 99% fată de
prevederile bugetare aprobate.
Suma totală a cheltuielilor efectuate este de 6.718.518 lei şi s-au realizat
în procent de 89 % faţă de prevederile bugetare aprobate.
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Primarul comunei Straja, judeţul Suceava, în conformitate cu prev. Legii nr.
52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, republicata, anunţa
deschiderea dezbaterilor pentru elaborarea următoarelor proiecte de hotărâri:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pentru anul 2017.

Cetăţenii interesaţi pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului,
la secretarul comunei Straja.
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