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CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie bugetară
pe cele două secţiuni, funcţionare şi dezvoltare al anului 2020, la Comuna Țețchea
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de
execuție bugetară pe cele doua secțiuni, funcționare și dezvoltare al anului 2020, la Comuna
Țețchea, înregistrat cu nr. 1391/18.03.2021,
- Raportul de specialitate a compartimentului cu atribuții în domeniul financiarcontabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Țețchea privind
aprobarea contului de execuție bugetară pe cele doua secțiuni, funcționare și dezvoltare al
anului 2020, la Comuna Țețchea, înregistrat cu nr.1392/18.03.2021
Văzând votul consilierilor în funcție prezenți ........... din totalul de 13 în funcție,
Ținând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate,
În baza prevederilor:
- art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și
completările ulterioare,
- art. 39 alin.(1), lit.c) din Legea contabilității nr.82/1991, 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.2116/13.07.2020 pentru modificarea si completarea unor ordine ale
ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii publice,
- 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. 139 alin. (3) lit. a) și 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 Â R Â Ș T E:
Art.1. Se aprobă contul de execuție bugetară pe cele doua secțiuni, funcționare și
dezvoltare al anului 2020, la Comuna Țețchea,

lei
I. La venituri: secțiunea de funcționare
a) prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare 6.523.420
b) prevederi bugetare trimestriale cumulate
8.245.000
c) încasări realizate
6.698.202
II. La venituri: secțiunea de dezvoltare
a) prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare
b) prevederi bugetare trimestriale cumulate
c) încasări realizate

79.820
213.520
133.472

III. La cheltuieli:secțiunea de funcționare
a) credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare
b)credite bugetare trimestriale cumulate
c) plăți efectuate

6.523.420
8.245.000
6.698.202

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

650.850
784.550
145.744

Sold la 31.12.2020

558.751

Veniturile încasate până la data de 31.12.2020, pe capitole, se prezintă astfel:

TOTAL VENITURI
COD. 03.02 IMPOZIT PE VENIT
03.02.18 Imp. Venit.transf.prop.imobiliara
COD. 04.02 COTE ȘI SUME DEFALCATE
04.02.01 Cote defalcate din imp.pe venit
04.02.04 Sume alocate ptr. echilibrare buget local
COD. 07.02 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE
07.02.01.01 Impozit și taxe pe clădiri de la pers.fizice
07.02.01.02 Impozit și taxe pe clădiri de la pers. Juridice
07.02.02.01 Impozit și taxe pe teren de la pers.fizice
07.02.02.02 Impozit și taxe pe teren de la pers.juridice
07.02.02.03 Impozit pe teren extravilan
07.02.03 Taxă judiciară de timbru
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 ptr finan.învătăm.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 licențe și autorizații

-lei
6.831.674
3.278
3.278
1.163.500
527.399
471.316
1.055.764
24.893
819.463
42.027
30.495
138.886
0
2.730.388
938.508
1.621.880
170.000
184.432
113.857
51.031
2.744

16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor
sau pe desfășurare de activități
COD. 18.02 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE
18.02.50 Alte impozite și taxe
COD. 30.02 VENITURI DIN PROPRIETATE
30.02.05.30 Venituri din concesiuni
30.02.08.03 Dividende de la societățile și companiile naționale și
societățile cu capital majoritar de stat
COD.35.02 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI
35.02.01.02 Venituri din amenzi
COD. 37.02 TRANSFERURI VOLUNTARE
37.02.01 Donații și sponsorizări
37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare
37.02.04 Vărsăminte pentru secțiunea de dezvoltare
COD. 42.02 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT
42.02.28 Subv.primite din Fondul de Intervenție
42.02.34 Subv. Ajutor încălzire
42.02.41 Subv. Sănătate
COD.48.02. SUME PRIMITE DE LA UE
48.02.03 Prefinanțare

16.800
227.658
227.658
944.864
305.865
638.999
91.639
91.639
20.000
20.000
-109.280
109.280
385.959
245.000
27.385
113.574
24.192
24.192

Cheltuielile efectuate până la data de 31.12.2020, pe capitole, se prezintă astfel:
-leiTOTAL CHELTUIELI
6.843.946
CAP. 51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI EXECUTIVE
2.241.981
51.02.10 Cheltuieli de personal
1.361.463
51.02.20 Cheltuieli materiale
809.283
51.02.71 Active nefinanciare (pompă încălzire Primarie, motocositor)
27.668
51.02.85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)
-855
CAP. 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
4.840
54.02.20 Cheltuieli materiale
4.840
CAP. 61.02 ORDINE PUBLICĂ
55.474
61.02.20 Cheltuieli materiale
55.474
CAP.65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT
403.305
65.02.20 Cheltuieli materiale
208.264
65.02.55 Alte transferuri (Învățământ particular Grăd Elim)
170.000
65.02.57 Asistență socială (tichete grădiniță, copii cu cerințe educaționale
26.427
speciale)
65.02.85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)
-1.386
CAP. 66.02 SĂNĂTATE
143.574
66.02.10 Cheltuieli de personal
113.574
66.02.20 Cheltuieli materiale
30.000
CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
202.634
67.02.20 Cheltuieli materiale
127.308
67.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe neramb.(FEADR)
12.273
67.02.59 Alte cheltuieli (asociații și fundații, susținere culte)
43.000

67.02.71 Active nefinanciare
41.113
67.02.85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)
-21.060
CAP. 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
1.458.991
68.02.10 Cheltuieli de personal
1.098.830
68.02.20 Cheltuieli materiale
15.029
68.02.57 Asistență socială (indemnizații pers.handicap
320.940
ajutor încălzire, ajutor urgență)
68.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FSE)
24.192
CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERV. ȘI DEZV. PUBLICĂ
903.144
70.02.20 Cheltuieli materiale
860.144
70.02.71 Active nefinanciare (Alimentare apă Hotar-Subpiatră)
43.000
CAP. 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI (SALUBRITATE)
338.504
74.02.20 Cheltuieli materiale
339.620
74.02.71 Active nefinanciare
1.253
74.02.85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)
-2.369
CAP. 83.02 AGRICULTURĂ
29.096
83.02.20 Cheltuieli materiale
29.096
CAP. 84.02 TRANSPORTURI
1.062.403
84.02.20 Cheltuieli materiale
1.100.948
84.02.85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)
-38.545
Disponibil al bugetului local la data de 31.12.2020
SOLD INIŢIAL EXCEDENT 2020
571.023
PLĂȚI DIN EXECEDENT 2020
12.272
SOLD FINAL EXCEDENT 2020
558.751
Art.2. La data de 31.12.2020 se constată:
- existența unui excedent de 558.751 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, prin intermediul secretarului general al
comunei, cu:
- Instituţia prefectului, judeţul Bihor;
- Primarul Comunei Țețchea;
- Inspectorul cu atribuții financiar – contabile;
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local;
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local.
INIȚIATOR,
Florin – Aurel Cazan

AVIZAT,
Secretar general,
Janett – Gabriela Covrig

