ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂREA NR.: 37/2019
Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local
al comunei Ulies pe trim. II. 2019.
Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 12 septembrie
2019,
Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:
Referatul de aprobare nr.: 211/S/22.07.2019, Proiectul de hotărâre nr.: 212/S/22.07.2019,
Raportul compartimentului de specialitate nr.: 221/S/22.07.2019; Avizul de legalitate a
proiectului de Hotărâre nr.: 227/S/04.09.2019, Avizul comisiei de specialitate nr.:
233/S/12.09.2019;
Hotărârea nr. 19/2019 al Consiliului Local cu privire la utilizarea fondului de rulment și
Hotărârea nr. 20/2019 al Consiliului Local privind aprobarea bugetului local pe anul 2019;
Ținând cont de prevederile legale:
Art. 30 din Legea nr.: 82/1991 a contabilității republicată (r4) cu modificările și completările
ulterioare;
Luănd în considerare OMPF nr.: 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare
lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor
norme metodologice în domeniul contabilității publice;
Art. 49 al. (13) 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 temeiul prevederilor art. 129 al. (4) lit. a)., art. 139, al. (3) lit. a), art. 196 al. (1) lit. a). și art.
199 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Ulieș adoptă prezenta:
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HOTĂRÂRE:
Art. 1. Aprobarea contului de execuție
(1) Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II. din anul 2019,
aferent bugetului general comunei Ulieș în următoarea structura:
a) la venituri:
1. prevederi bugetare anuale la finele perioadei de raportare 9.459.680 lei, pe trim.
II. 3.377.000 lei, din care venituri proprii pe semestrul I. 565.000 lei.
2. încasări realizate: 2.999.494 lei, din care venituri proprii: 997.162 lei, sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale: 627.000 lei,
subvenții: 1.393.332 lei, care a fost prelucrat în faţa Consiliului Local.
b) la partea de cheltuieli:
1.

credite bugetare anuale 10.685.930 lei,

2.

credite bugetare semestriale 4.573.250 lei,

3.

excedent 524.872 lei,

4.

plăţi efectuate în valoare de: 2.474.622 lei, după cum urmează:
autoritãţi executive
527.586 lei
alte servicii publice
878 lei
ordine publica
4.998 lei
învãţământ
30.529 lei
cultura, recreere
295.729 lei
asistenţă socială
87.450 lei
52.151 lei
servicii și dezvoltare publică
protectia mediului
24.070 lei
agricultura
1.693 lei
transporturi
1.449.538 lei
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Art. 2. Dispoziții executorii
(1) Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ulieș,
compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Ulieș și secretarul comunei Ulieș.
Art. 3. Calea de atac și natura juridică
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(1) Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în termen de 30 de
zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a procedurii
prealabile se poate intenta cerere de anulare a actului administrativ în termen de 30 de
zile de la comunicarea soluționării procedurii prealabile la Tribunalul Harghita.
(2) Prezentul act este un act administrativ individual.
Art. 4. Comunicarea Hotărârii
(1) Secretarul comunei va comunica prezenta Hotărâre Instituției prefectului județului
Harghita, Primarului Comunei Ulieș și Contabilei Comunei Ulieș în termenul prevăzut
de lege.
(2) Prezenta Hotărâre se afișează la sediul Primăriei comunei Ulieș și pe pagina de internet
al Comunei Ulieș.
(3) Contabila comunei Ulieș va efectua comunicările impuse de lege
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