ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL
ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ
ULIE

HOTĂRÂREA NR.
NR 32/24.05.2018
Privind aprobarea contului de execuție
execu a bugetului
local al comunei Ulieș
Ulie pe trimestrul I din 2018
Consiliul Local al Comunei Ulieș,
Având în vedereExpunerea
Expunerea de motive primarului privind încheierea exercițiului
exerci
bugetar nr.:
149/S din 22.05.2018; Raportul Compartimentului de specialitate nr.: 150/S din 22.05.2018
și avizul favorabil al Comisiei de specialitate al comisiei pentru activități
activit
economico
financiare
nanciare nr.: 164/S din 24.05.2018,
Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ulieș
Ulieș nr.: 8/2018 privind aprobarea
bugetului local pentru anul 2018 și Hotărârea
ărârea Consiliului Local al Comunei Ulieș
Ulie nr.: 21/2018
privind rectificarea bugetului de venituri
veni
și cheltuieli al Comunei Ulieș pe anul 2018.
Având în vedere prevederile art. 28 al. (9) și (14) din Legea contabilității
contabilită republicată
(r4) cu modificările și completările
complet
ulterioare, coroborat cu art. 57 al. (1) și al. (2) din Legea
273/2006 privind finanțele
țele publice locale cu modificările
modific
și completările
ările ulterioare;
Ținând cont de prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor
țelor Publice nr.:
2651/2010pentru
pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale
art. 57 alin. (21) şi ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale
În temeiul prevederilorart.
prevederilor
36 alin. (4) lit. a)din
din Legea 215/2001 privind administrația
administra
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 49 al.
(12) din Legea 273/2006 privind finanțele
finan
publice locale, cu modificările
ările și completările
ulterioare, coroborat cu,, art.115, alin. (1) lit. b) din Legea administrației
ției publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările
modifică
şi completările
mpletările ulterioare, consiliul local al comunei
Ulieș,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.Se
Se aprobă contul de încheiere a exercițiului
exercițiului bugetar pe trimestrul I. din 2018,
aferent bugetului comunei în următoarea structură:
a) Venituri:
1. Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare
1.009.000 lei, pe trimestrul I. 298.600 lei,
2. Încasări realizate: 540.665 lei din care venituri proprii 494.287 lei,
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale
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46.000 lei, subvenții
subven 378 lei, care a fost prelucrat în fața
fa Consiliului
Local.
b) La partea de cheltuieli:
1. Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare 2.078.380
lei
2. Credite bugetare trimestriale cumulate 447.600 lei
3. Excedent 168.112 lei,
4. Plăți
ți efectuate 372.547 lei după
dup cum urmează:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Autorități executive
Autorită
Învă
Învățământ
Cultură
Asisten socială
Asistență
Transporturi
Serviciul de dezvoltare publică

242.643 lei
25.962 lei
19.479 lei
33.759 lei
25.222 lei
25.482 lei

Art. 2.Pentru
Pentru îndeplinirea prezentei hotărâri se va însărcian Compartimentul de
Contabilitate.
Prezenta Hotărâre se comunică Compartimentului de Contabilitate, Instituției
Institu
Art.3.Prezenta
Prefectului Harghita și Ministerului Finanțelor Publice.
Art. 4.Cu
Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează,
încredin
primarul Comunei Ulieșș domnul Gyorgy Sandor.
Art. 5.Prezenta hotărâr
otărâre se comunică primarului Comunei Ulieș Gyorgy
Sandor,Compartimentului
Compartimentului de contabilitate,precum
contabilitate precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului
Harghita.

Președintele
ședintele ședinței
Bara Sandor

Contrasemnează
Persoana desemnată
Cu atribuții
atribu de secretar
Kulcsar Eva

