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PRIMAR
Nr……… din ……………… 2020
Proiect
HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe cele două secţiuni, funcţionare şi dezvoltare la
31.03.2020 pe trimestrului I a Comunei Țețchea

Având în vedere:
- Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea situației financiare asupra
execuției bugetului local pe cele doua secțiuni, funcționare și dezvoltare la 31.03.2020 pe trimestrul I a
comunei Țețchea, înregistrat cu nr. 2914/16.06.2020,
- Raportul de specialitate a compartimentului cu atribuții în domeniul financiar-contabile din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunai Țețchea la Proiectul de hotărăre privind aprobarea
situației financiare asupra execuției bugetului local pe cele doua secțiuni, funcționare și dezvoltare la
31.03.2020 pe trimestrul I a comunei Țețchea , înregistrat cu nr.2915/16.06.2020
În baza prevederilor:
- art. 39 alin.(1), lit.c) din Legea contabilității nr82/1991, republicată 4, cu modificările și
completările ulterioare,
- art.49 alin.(12-13) din Legea nr,273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,
- O.M.F.P. nr.1865/15.04.2020 privind transmiterea situațiilor financiare centralizate
întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr,640/2017
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale
ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și
completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității publice, Planul de
conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanțelor publice nr.1917/2005, precum și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul
contabilității publice.
În temeiul prevederilor art.129 alin.4 lit.a, art.196 alin 1 lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Țețchea
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă situația financiară asupra execuției bugetului local pe cele doua secțiuni,
funcționare și dezvoltare la 31.03.2020 pe trimestrul I a comunei Țețchea,
Lei

I. La venituri: secţiunea de funcţionare
a) prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare
b) prevederi bugetare trimestriale cumulate
c) încasări realizate

6.523.420
1.551.520
1.499.365

II. La venituri: secţiunea de dezvoltare
a) prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare
b) prevederi bugetare trimestriale cumulate
c) încasări realizate

79.820
17.630
575.133

III. La cheltuieli: secţiunea de funcţionare
a) credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare
b)credite bugetare trimestriale cumulate
c) plăţi efectuate

6.523.420
1.551.520
1.088.544

IV. La cheltuieli:secţiunea de dezvoltare
a) credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare
b)credite bugetare trimestriale cumulate
c) plăţi efectuate

650.850
588.660
16.384

Sold la 31.03.2020

969.570

Veniturile încasate până la data de 31.03.2020, pe capitole, se prezintă astfel:
TOTAL VENITURI
COD. 03.02 IMPOZIT PE VENIT
03.02.18 Imp. Venit.transf.prop.imobiliară
COD. 04.02 COTE ŞI SUME DEFALCATE
04.02.01 Cote defalcate din imp.pe venit
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
COD. 07.02 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE
07.02.01.01 Impozit şi taxe pe clădiri de la pers.fizice
07.02.01.02 Impozit şi taxe pe clădiri de la pers. Juridice
07.02.02.01 Impozit şi taxe pe teren de la pers.fizice
07.02.02.02 Impozit şi taxe pe teren de la pers.juridice
07.02.02.03 Impozit pe teren extravilan
COD. 11.02 SUME DEF. DIN TVA
11.02.02 Sume defalcate din TVA
11.02.06 Sume ptr. echilibrare
11.02.09 Sume def. din TVA fin.învatământ particular
COD. 16.02 TAXE PE UTILIZ. BUNURILOR
16.02.02.01 Impozit mijloace transport pers. Fizice
16.02.02.02 Impozit mijloace transport pers. Juridice
16.02.03 Taxe pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii
16.02.50 Taxa pentru autorizarea utilizării bunurilor
COD. 18.02 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE
18.02.50 Alte impozite şi taxe
COD. 30.02 VENITURI DIN PROPRIETATE
30.02.05.30 Venituri din concesiuni
COD.35.02 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI
35.02.01.02 Venituri din amenzi
COD. 37.02 TRANSFERURI VOLUNTARE
37.02.01 Donaţii şi sponsorizări
37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
37.02.04 Vărsăminte pentru secţiunea de dezvoltare
COD. 40.02 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE
40.02.14 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

-lei
2.074.498
525
525
263.333
139.660
123.673
513.600
11.259
413.022
20.089
404
68.826
523.789
263.789
219.000
41.000
56.221
41.516
4.723
1.582
8.400
50.404
50.404
45.087
45.087
20.013
20.013
0
0
-4.110
4.110
571.023
571.023

COD. 42.02 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT
42.02.34 Subv. Ajutor încălzire
42.02.41 Subv. Sănătate

30.503
2.280
28.223

Cheltuielile efectuate până la data de 31.03.2020, pe capitole, se prezintă astfel:
TOTAL CHELTUIELI

-lei1.104.928

CAP. 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ȘI EXECUTIVE
419.786
51.02.10 Cheltuieli de personal (angajați primărie, consilieri locali)
341.554
51.02.20 Cheltuieli materiale (furnituri birou, asigurare maşină primărie,deplasări,
71.026
timbre, ziare, AR-uri, telefon, internet, program legislativ, taxe notariale, prestări
servicii curățenie, prestări servicii întreținere calculatoare , asistență programe
Primărie, prestări servicii Pază și protecție comună, consultanță achiziție publice,
service sistem alarmă, servicii topografice, avize,obiecte de inventar, staţie
monitorizare Video protecția muncii, chirii CFR,anunţuri în ziare, combustibil Lukoil Macomi, taxa OCPI )
51.02.59 Alte cheltuieli (fond de handicap)
3.950
51.02.71 Active nefinanciare(rată achiziție Dacia Dokker, pompă staţie Telechiu,
4.111
rata program Sistem Avansat de Securitate)
51.02.85 Plăţi efectuate în anii predecenţi şi recuperate în anul curent(SF)
-855
CAP. 61.02 ORDINE PUBLICĂ
0
61.02.20 Cheltuieli materiale ( prestări servicii situații de urgentă, asigurare
0
pompierii voluntari)
CAP.65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT
28.224
65.02.20 Cheltuieli materiale
25.305
65.02.55 Alte transferuri (Finanțare învățământ particular Grăd Elim)
0
65.02.57 Asistență socială (tichete de creșă, copii cu cerințe educaționale
2.919
speciale)
CAP. 66.02 SĂNĂTATE
28.223
66.02.10 Cheltuieli de personal (mediator sanitar, asistent comunitar)
28.223
66.02.20 Cheltuieli cu bunuri şi servicii (susţinerea de activităţi în domeniul
0
medico-sanitar)
CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
44.273
67.02.20 Cheltuieli materiale (întreținere spații verzi, reparaţii curente cămin
32.000
cultural Telechiu)
67.02.58 Finanţare externă nerambursabilă - dotarea căminelor culturale (dozator
12.273
apă cămine culturale)
67.02.59 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii, susţinere culte)
0
67.02.71 Active nefinanciare
0
CAP. 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
344.786
68.02.10 Cheltuieli de personal (asistenţi personali ai pers. cu handicap
279.587
personal Centru Telechiu)
68.02.20 Cheltuieli materiale (Centru multifuncțional Telechiu)
0
68.02.57 Asistență socială (indemnizații pers.handicap , ajutor încalzire)
65.199
CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERV. ŞI DEZV. PUBLICĂ
135.527
70.02.20 Cheltuieli materiale (iluminat public şi întreţinere iluminat public,
135.527
rată achiziţie lămpi, combustibil- decolmatare văi, extindere reţea de apă
potabilă în comuna Țețchea )
70.02.71 Active nefinanciare
0
CAP. 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI (SALUBRITATE)
35.039

74.02.20 Cheltuieli materiale (salubritate)
74.02.71 Active nefinanciare (Canalizare Țețchea-Telechiu)
CAP. 83.02 AGRICULTURĂ
83.02.20 Cheltuieli materiale (exploatări forestiere)
CAP. 84.02 TRANSPORTURI
84.02.20 Cheltuieli materiale (ţeavă, ciment, plasă, tablă, policarbonat - pentru
acostamente drumuri, poduri și podețe Hotar, reparaţii drumuri comunale Ţeţchea)

35.039
0
24.096
24.096
44.974
44.974

Disponibil al bugetului local din excedentul anului precedent la data de 31.03.2020
SOLD INITIAL 2019
CHELTUIELI 2020
SOLD FINAL 2020

571.023
12.273
558.750

Art.2. La data de 31.03.2020 se constată:
- existența unui excedent de 558.750 lei, la secțiunea de dezvoltare, sumă care se va
folosi pentru proiectul intitulat ,,Dotarea căminelor culturale din comuna Țețchea, Județul Bihor, proiect
obținut prin finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020,
măsura 7.6. -Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
- Comuna Țețchea nu are execuție aferentă bugetului împrumuturilor interne și
externe, deoarece în anul 2020 nu există bugetul împrumuturilor interne și externe.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul și inspectorul cu
atribuții financiar-contabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Țețchea.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituția Prefectului Județul Bihor
- Primarul comunei Țețchea
- inspectorul cu atribuții financiar-contabile
- dosarul de ședință
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