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HOTĂRÂRE 

Nr.:07/14.03.2019 
Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local 

al comunei Ulies pe anul. 2018 
 

Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 14 martie 2019, 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

Convocatorul întocmit în limba română nr.: 45/S/08.03.2019; Convocatorul întocmit în limba 
maghiară nr.: 46/S/08.03.2019; Nota de fundamentare al primarului comunei Ulies nr.: 
23/S/21.01.2019, Proiectul de Hotărâre nr.: 24/S/21.01.2019; Procesul-verbal de afișare a 
proiectului de Hotărâre nr.: 47/S/08.03.2019; Avizul de legalitate nr.: 70/S/12.03.2019; 
Raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate nr.: 56/S/11.03.2019; Avizul 
comisiei de specialitate pentru activități economice nr.: 81/S/14.03.2019; 

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; Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr.: 69/2018 privind îndreptarea Hotărârii 
nr.: 8/2018 privind aprobarea bugetului local al 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. 7 din Legea 554/2004 Contenciosului administrativ, cu modifiările și completările 
ulterioare; 

Art. 7 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
Republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi 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; 
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Consiliul Local al Comunei Ulieș 

Adoptă prezenta: 
 

HOTĂRĂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2018, aferent bugetului 
comunei în următoarea structura: 

a) la venituri: 

• prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare 8.715.500 
lei, 

• încasări realizate 1.894.787 lei din care venitul proprii 862.427 lei, sume 
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru bugetele locale 722.895 lei, 
subventii 174.134 lei, care a fost prelucrat în faţa Consiliului Local. 

b) la partea de cheltuieli: 

• credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare 
• 9.807.880 lei, - plăţi efectuate 1.737.916 lei,  excedent  156.871 lei, dupã cum 

urmeazã: 

i. autorităţi executive (cap. 51.02) 817.069 lei 
ii.  alte servicii publice (cap. 54.02) 716 lei 

iii.  ordine publică (cap. 61.02)  9.240 lei 
iv. învăţământ (cap. 65.02) 111.920 lei 
v. sănătate (cap. 66.02) 24.990 lei 

vi. cultură (cap. 67.02) 69.832 lei 
vii.  asistenţă socială (cap. 68.02) 170.587 lei 

viii.  servicii și dezv. pub. (cap. 70.02) 134.174 lei 
ix. protecția mediului (cap. 74.02) 90.558 lei 
x. acțiuni generale (cap. 80.02) 2.983 lei 

xi. agricultură (cap. 83.02) 17.813 lei 
xii.  transporturi (cap. 84.02) 279.649 lei 

xiii.  alte acțiuni economice (cap. 87.02) 8.385 lei 

Art.2.  Se aproba contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile la venituri 
in suma de 115.803 lei, plati efectuate 115.801 lei, excedent 2 lei.  

Art. 3. Pentru îndeplinirea prezentei Hotărâri se însărcinează compartimentul de contabilitate 
din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ulieș. 

Art. 4. Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de 
zile de la publicare, iar împotriva soluționării plângerii prealabile se poate adresa cerere la 
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instanta de contencios administrativ – Tribunalul Harghita, în termen de 30 de zile de la 
comunicare. 

Art. 5. 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 BALÁZS  pentru legalitate 
  Persoana desemnată 
  Cu atribuții de secretar 
  Fazakas Laszlo 

 


