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    PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 2 din data: 21.07.2017 

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2017 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA 

DATA DE 26 IULIE 2017 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.2460/21.07.2017; 

- referatul de specialitate înregistrat sub nr.2461/21.07.2017; 

-  prevederile art.49 alin (12)  din  Legea nr.273/2006  privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

-  contul de execuţie întocmit de Trezoreria Chişineu Criş la data de 30 iunie 2017;   

- prevederile art. 36 alin (4) lit (a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

             În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a) și art.115 alin. (1) lit.b   din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă contul  de execuţie bugetară la 30 iunie 2017 conform contului de execuţie întocmit 

la data de 30 iunie 2017 de Trezoreria Chişineu Criş , anexă la prezenta hotărâre.  

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate şi se  duce la cunoştinţă 

publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu 

Instituţia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

 

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                          Crişan Gheorghe                                     
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CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie  2017 
 

 

Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al Comunei Socodor,  prezint 

expunerea de motive  cu privire la  proiectului de hotărâre referitor la  aprobarea execuţiei 

bugetare la data de 30 iunie 2017.  

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare ,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 bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia 

bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în 

raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încat la 

sfarsitul anului: 

   a) să nu înregistreze plăţi restante; 

   b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

finanţarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 

restante, pe de alta parte, să fie mai mare decât zero. 

        Conform prevederilor art.49 alin (12) şi alin (13) din  Legea nr.276/2006  privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a contului de execuţie 

întocmit de Trezoreria Chişineu Criş la data de 30 iunie  2017 şi conform   referatului de 

specialitate înregistrat sub nr.2460 din 21 iulie 2017 propun aprobarea execuţiei bugetului 

local la data de 30 iunie  2017 şi  adoptarea proiectului de hotărâre întocmit în acest sens. 

PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 
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Referat de specialitate 

                    

Privind contul de  execuție al bugetului local la data de 30 iunie 2017 

 
In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile 

si completarile ulterioare ,in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in 

decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in 

sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite 

pe cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a 

redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara 

locala, astfel incat la sfarsitul anului: 

   a) sa nu inregistreze plati restante; 

   b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea 

exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta 

parte, sa fie mai mare decat zero. 

    In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie, pentru 

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta, in sedinta publica, 

spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetului imprumuturilor externe si 

interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel incat la sfarsitul anului: 

   a) sa nu inregistreze plati restante; 

   b) diferenta dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre platile efectuate si platile 

restante sa fie mai mare decat zero. 

 

1.VENITURI 

 

      În anul 2017, conform bugetului local  general de venituri si cheltuieli , aprobat de catre Consiliul 

local Socodor, veniturile totale se însumeaza la 12.602,48 mii lei , din care pentru bugetul local 

venituri provenite din impozite, taxe si prelevari de la bugetul de stat si sume provinte din derularea 

fondurilor nerambursabile in suma de  12.602,48 mii lei. Pentru sectiunea de functionare sa prevazut 

suma de 4.115,48   mii  lei si pentru sectiunea de dezvoltare suma de 8.487,00 mii lei. 

EXPLICATII 

Buget 
rectificat mai 

2017 
 

Prevederi 
timestrul II 

Incasari la 
30.06. 
2017 

Procent realizat 
la 30.06.2017  

Imp.cladiri persoane fizice 55 
 

24 41,77   

Imp.cladiri persoane juridice 150 
 

50 102,80   

Impozit terenuri persoane fizice 70 
 

30 53,03   
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Veniturile proprii încasate din impozite și taxe care se fac venit la bugetul local (fara 

prelevarile de la bugetul de stat- cote si sume din impozitul pe venit)  au fost  incasate la data de 30 

iunie 2017 conform previziunilor inscrise in buget , respectiv suma de 2.244,64 mii lei.   

    La persoanele fizice si juridice care au înregistrat plăți restante la 30 iunie  2017  la plata 

impozitelor și taxelor locale , s-a demarat de către personalul de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Socodor procedura de executare silită în conformitate cu prevederile Codului de procedură 

fiscală  – cu  privire la  începerea executării  silite a creanţelor bugetare . 

2.CHELTUIELI 

       Din bugetul local în perioada 01.01.2017-30.06.2017 

 s-au finanţat următoarele activităţi :  

Impozit pe terenuri persoane juridice 15 
 

5 3,49   

Impozit pe terenurile extravilane 445 
 

173,85 362,93   

Taxe judiciare de timbre 7 
 

4 5,87   

Alte impozite si taxe pe proprietate 5 
 

4 2,22  

Taxa asupra mijloacelor de transport PF 75   33 47,11  

Taxa asupra mijloacelor de transport PJ 50 
 

25 30,96   

Taxe si tarife pentru eliberare licente si autorizatii 5   3 1,09   

Alte taxe pe utilizarea bunurilor 1   1 1,52   

Alte impozite si taxe  5 
 

3 1,77   

Venituri din concesiuni si inchirieri 1546 
 

462 1529,57   

Alte venituri din proprietate 1 
 

1 5,14 
 Venituri din prestari servicii                 5 

 
2                2,63 

 Taxe extrajudiciare de timbru 1   1 0,72   

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 120   50 50,41   

Alte venituri 0   0 0   

Venituri din vanzarea bunurilor ap.dom.privat 0   0 0   

Varsaminte din vanzarea bunurilor domeniul priv 0 
 

0 0   

Taxe speciale serviciul salubritate 1   1 0,13   

Alte venituri 6 
 

2 1,48 
 Donatii si sponsorizari 0 

 
0 0 

 TOTAL VENITURI PROPRII 2.563,00   874,85 2244,64  87,58% 

Imp.venit din transfer proprietate 20 
 

10 5,56   

Cote defalcate din impozitul pe venit 988 
 

781,26 849,49   

Sume defalcate din TVA pt.echilibrare 330   184 184,00   

Sume defalcate din TVA pt.fin clect.descentr 1.405,48 
 

787,63 638,68   

Sume alocate de C.J. pentru echilibrarea bug.loc. 846 
 

430 424,60   

Sume defalcate din TVA pentru Progr.de dezv. 0   0 0   

Prelevari bugetul de Stat-Total 3.589,48   2192,89 2102,33 58,57% 

Sume programe finantate UE 5902,00 
 

4332 4331,62   

Sprijin financiar pentru constituirea familiei 0   0 0    

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne 20   1,00 1,35   

Cofinantare de la bugetul de stat pentru proiecte              528   230 227,98   

Subventii-total 6.450,00 
 

4.563 4.560,95 70,71% 

Varsaminte de la sectiunea de functionare -2057,00   -1010,00 -100,00   

Excedent din anul 2016 1788 
 

0 1788,00 100,00% 

TOTAL VENITURI 14.390,48   7630,74 10.695,92 74,33% 
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-  administraţie publică locală în suma totală de 406,89 mii lei, din care plati pentru  de personal în 

suma de 271,62 mii lei, cheltuieli  cu bunurile şi serviciile  în suma de 59,35 mii lei si active 

nefinanciare  in suma de 75,92 mii lei.   

-  serviciul public local de evidenţă a persoanelor Socodor, unde s-au efectuat plăţi de 40,37 mii lei, 

din care cheltuieli de personal în suma de 11,70  mii lei și  cheltuieli cu bunurile şi serviciile în suma 

de 23,29 mii lei; 

- tranzacții privind datoria publică, au fost plătite dobânzi în sumă de 2,88 mii lei; 

- învăţământ – total cheltuieli 484,17 mii lei din care: cheltuieli de personal 447,33 mii lei, cheltuieli 

cu bunurile şi serviciile de 26,42 mii lei, asistență socială în sumă de 4,12 mii lei și burse școlare de 

6,3 mii lei; 

-  cultura, total cheltuieli 114,05 mii lei ,din care cheltuieli de personal 10,12 mii lei , cheltuieli cu 

bunuri şi servicii 20,78 mii lei, alte cheltuieli în sumă de 65,00 mii lei și active nefinanciare de 18,14 

mii lei; 

-  asistenţă socială cu cheltuieli de personal şi transferuri ( ajutor incalzire beneficiari ajutor social , 

alte ajutoare şi indemnizaţii , drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu handicap grav) 

în sumă totală de 180,94  mii lei ; 

-  dezvoltare publică unde s-au finanţat  cheltuieli cu bunurile şi serviciile  în suma de  117,63 mii lei 

si cheltuieli de capital în suma de 75,71 mii lei ; 

-  protectia mediului cu cheltuieli totale de 48,27 mii lei din care bunuri și servicii de 48,27 mii lei; 

-  transporturi cu cheltuieli totale de 57,21 mii lei, din care bunuri și servicii de 57,21 mii lei. 

        Excedentul în execuţia bugetară este la sfârşitul trimisterul II din anul  2017 de  7.416,08 mii lei.        

       La sfârşitul perioadei de raportare , unitatea  nu are datorii neachitate . 

       Disponibilitatile  din trezorerie si banci la 30.06.2017 este de  1.791,82  mii lei si se compune 

din urmatoarele : 

-  1.788,45 mii lei excedentul din anul 2016; 

-  3,37  mii lei garantia de participare la licitatiile organizate in anul 2015 și 2016; 
Nr.Crt. Plati restante la 30 iunie 2017 Sume lei 

1 Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care: 0 

2 sub 30 de zile 0 

3 peste 30 de zile 0 

4 peste 90 de zile 0 

5 peste 120 de zile 0 

6 catre furnizori, creditorii din operatii comerciale 0 

7 fata de bugetul general consolidat 0 

8 fata de salariati 0 

9 imprumuturi nerambursate la scadenta 0 

10 dobanzi restante 0 

 

Intocmit, 

Iliesi Brigitta Claudia 


