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HOT
Privind aprobarea contului de execu

 
Consiliul Local al comunei Ulie
Având în vedere expunerea de motive prezentat de D
Consiliul Local văzând avizul comisiei de specialitate, 
specialitate cu privire la contul de închidere al execu
Văzând avizul comisiei de studii 
Având în vedere prevederile Legii 82
Legea nr.: 273/2006 Legea finan
În baza competențelor prevăzute la art. 36 al. (4) lit. a)., art. 45, al. (2
215/2001, privind administra
ulterioare; 
Consiliul local al comunei Ulie

Art. 1 . - Se aprobă contul de încheiere a exerci
comunei în următoarea strucutura; a). la venituri: prevederi bugetare definitive în suma de  
2.865.600 lei; încasări realizate 
din taxa pe valoarea adăugată
Consiliului Local. 
b). La partea de cheltuieli: credite bugetare definitive 
deficit 646.595 lei după cum urmeaz

• Autorități executive 
• Învățământ 
• Cultură 
• Asistență socială 
• Gospodărie comunală 
• Protecția mediului 
• Acțiuni economice 
• Agricultură 
• Alte acțiuni economice

Art. 2.Serviciul contabilitate va lua m
prevederilor prezentei hotărâri

 
 COMUNA ULIES
 PREŞEDINTELE ŞEDINŢ

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂREA NR.:19/2018 
Privind aprobarea contului de execuție a bugetului local

al comunei ULIEȘ pe anul 2017 

omunei Ulieș, întrunit în şedinţa ordinară din 15martie2018
expunerea de motive prezentat de D-ul Primar; 

zând avizul comisiei de specialitate, și raportul compartimentului de 
specialitate cu privire la contul de închidere al execuției bugetar pe anul 2017;

zând avizul comisiei de studii și a secretarei; 
Având în vedere prevederile Legii 82/1991, art. 30 din Legea Contabilită
Legea nr.: 273/2006 Legea finanțelor publice locale; 

ăzute la art. 36 al. (4) lit. a)., art. 45, al. (2)
215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu completă

Consiliul local al comunei Ulieș: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017, aferent bugetului 
toarea strucutura; a). la venituri: prevederi bugetare definitive în suma de  

ri realizate 2.210.593 lei din care venitul proprii 793.080
ăugată pentru bugetele locale 1.393.607 lei, care a fost prelucrat în fa

b). La partea de cheltuieli: credite bugetare definitive 4.581.570 lei, plăți efectuate 
ă cum urmează: 

(cap. 51.02) 
(cap. 65.02) 
(cap. 67.02) 
(cap. 68.02) 

 (cap. 70.02, cap. 84.02) 
(cap. 74.02) 
(cap. 80.02) 
(cap. 83.02) 

iuni economice (cap. 87.02) 

Serviciul contabilitate va lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a 
ărâri. 

COMUNA ULIES 
ŞEDINŢEI, 

Ș 

ie a bugetului local 

2018, 

i raportul compartimentului de 
iei bugetar pe anul 2017; 

/1991, art. 30 din Legea Contabilității și art. 57 al. (1) din 

) lit. a). din Legea nr.: 
cu completările și modificările 

iului bugetar pe anul 2017, aferent bugetului 
toarea strucutura; a). la venituri: prevederi bugetare definitive în suma de  

793.080 lei, sume defalcate 
lei, care a fost prelucrat în fața 

ți efectuate 2.857.188 lei, 

821.994 lei 
1.030.571 lei 

55.112 lei 
160.906 lei 
717.334 lei 
39.985 lei 
13.762 lei 
8.743 lei 
8.781 lei 

surile necesare pentru aducerea la îndeplinire a 

Contrasemneaza, 
Persoana desemnată  
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Hotărârea a fost adoptată cu____
numărul de ____consilieri prezenţ

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

Cu atribu

____voturi pentru_____-____voturi împotriva şi __-_____ab
consilieri prezenţi. 

Ș 

Cu atribuții de secretar 
Kulcsar Eva 

_____abţineri din 


