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HOTĂRÂREA NR.: 58/2018 
Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local 

al comunei Ulies pe trim. III. 2018. 
 

 Consiliul Local Ulies: 
Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 
Notă de fundamentare nr.: 317/S/20.11.2018, Proiectul de hotărâre nr.: 323/S/20.11.2018, 
Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr.: 328/S/21.11.2018, Raportul 
compartimentului de specialitate nr.: 330/S/21.11.2018, avizul de legalitate a proiectului de 
Hotărâre nr.: 336/S/21.11.2018, avizul comisiei de specialitate nr.: 342/S/29.11.2018; 
Hotărârea nr.: 8/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Ulieș pentru anul 2018, 
Hotărârea nr.: 21/2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ulieș pentru anul 2018 
și Hotărârea nr.: 45/2018 privind aprobarea rectificării bugetului comunei Ulieș pentru anul 
2018; 
Ținând cont de prevederile legale: 
Art. 30 din Legea nr.: 82/1991 a contabilității republicată (r4) cu modificările și completările 
ulterioare; 
Art. 57 al. (2) din Legea nr.: 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare; 
Art. 80 și urm. Din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă republicată (r2) 
cu modificările și completările ulterioare; 
Art. 7. din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată 
(r1) cu modificările și completările ulterioare; 
Art. 7 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare; 
În baza competenţelor prevăzute la art. 36 al. (4) lit. a), art. 45 al. (2) lit. a)., și art. 115 al. (1) 
lit. b). din Legea nr.: 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1) cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRÂŞTE 
 
 Art. 1. - Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. III. 2018, aferent 
bugetului comunei în următoarea structură: 
 a.) la venituri : - prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare 
8.690.500 lei, pe trim. III. 8.533.600 lei, - încasări realizate 1.364.360 lei din care venitul 
proprii 803.809 lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru bugetele locale 
406.000 lei, subventii 19.220 lei, care a fost prelucrat în faţa Consiliului Local. 
 b.) la partea de cheltuieli: - credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare 
9.782.880 lei - credite bugetare trimestriale cumulate. 9.484.880 lei, - plăţi efectuate 947.147 
lei, excedent 417.213 lei, după cum urmează: 

• autorităţi executive 575.994 lei 
• alte servicii publice 716 lei 
• ordine publică 4.956 lei 
• învăţământ  53.698 lei 
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• sănătate 24.990 lei 
• cultură 64.301 lei 
• asistenţă socială 94.952 lei 
• servicii și dezv. pub 27.766 lei 
• protecția mediului 23.520 lei 
• agricultură 2.999 lei 
• transporturi 67.870 lei 
• alte acțiuni economice 5.385 lei 

 
 Art. 2. – Pentru îndeplinirea prezentei Hotărâri se însărcinează compartimentul de 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ulieș. 
 Art. 3. – Prezenta Hotărâre se va comunica prin grija persoanei desemnate cu atribuții 
de secretar, compartimentului de contabilitate și instituției prefectului județului Harghita. Prin 
grija compartimentului de contabilitate Hotărârea se vor comunica Ministerului Finanțelor 
Publice. 
 
 
 Președintele Ședinței Contrasemnează, 
 ORBÁN LUKÁCS  pentru legalitate 
  Persoana desemnată 
  Cu atribuții de secretar 
  Fazakas Laszlo 
 


