ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂREA NR. 44/2019
Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local
al comunei Ulieș pe trimestrul III. 2019.
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

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. 40, coroborat cu 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;,

Luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr. 246/S/16.09.2019;
b) proiectul de Hotărâre nr. 247/S/16.09.2019;
c) Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr. 252/S/17.09.2019
d) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei, înregistrat sub nr. 261/S/14.10.2019;
e) precum şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, 287/S/31.10.2019
În temeiul art. 129 al. (4) lit. a)., art. 139 al. (3) lit. a). şi art. 196 al. (1) lit. a).
coroborat cu art. 199 din OUG nr.: 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul local al Comunei Ulieș emite prezenta:

HOTĂRÂRE
Art. 1. Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar
(1) Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul III. 2019, aferent
bugetului comunei în următoarea structura:
a). la venituri:
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•

prevederi bugetare anuale la finele perioadei de raportare 9.492.680 lei, pe
trim. III. 9.134.350 lei, din care venituri proprii pe trim.III. 981.850 lei.

•

încasări realizate: 6.203.673 lei, din care venituri proprii: 1.173.879 lei,
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale:
942.000 lei, subvenții: 4.087.794 lei, care a fost prelucrat în faţa
Consiliului Local.

b). la partea de cheltuieli:
•

credite bugetare anuale 10.718.930 lei,

•

credite bugetare trimestrul III. 10.350.600 lei,

•

excedent 641.034 lei,

•

plăţi efectuate 5.562.639 lei, după cum urmează:
o autorităţi executive
759.000 lei
o alte servicii publice
1.023 lei
o ordine publica
7.140 lei
49.441 lei
o învăţământ
o cultura, recreere
296.225 lei
o asistenţă socială
121.332 lei
o servicii și dezvoltare publică 1.256.600 lei
o protecția mediului
31.910 lei
o agricultura
2.466 lei
o transporturi
3.037.502 lei

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
(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) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege:
a). primarului comunei;
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b). prefectului judeţului Harghita;
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicarea:
a). pe pagina de internet, al comunei Ulieș
b). la sediul primăriei comunei Ulieș

Președintele ședinței
Orbán Balázs

Contrasemnează
Persoana desemnată
Cu atribuții de secretar
Fazakas László

