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CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele doua sectiuni, functionare si
dezvoltare al anului 2019
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție
bugetară pe cele doua sectiuni, funcționare și dezvoltare al anului 2019, înregistrat cu nr.
2814/10.06.2020,
- Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție
bugetară pe cele doua sectiuni, funcționare și dezvoltare al anului 2019, înregistrat cu nr.
2815/10.06.2020,
Văzând votul consilierilor în funcţie prezenţi, 13 din totalul de 13 în funcţie,
Ţinând cont de raportrul de avizare al comisiei de specialitate,
În baza perevederilor:
- art. 39 alin. (1), lit. c) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată 4, cu modificările
şi completările ulterioare,
- art. 49 alin. (12-13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
- pct. 5.17 din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului
2019, aprobate prin Ordinul MF nr. 3751/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 129 alin. (4) 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 Ţeţchea adoptă următoarea
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă contul de execuție bugetară pe cele doua secţiuni, funcţionare şi dezvoltare
al comunei Ţeţchea, la data de 13.12.2019,
lei
I. La venituri: secţiunea de funcţionare
a) prevederi bugetare inițiale
b) prevederi bugetare definitive
c) încasări realizate

6.134.610
8.018.690
7.062.618

II. La venituri: secţiunea de dezvoltare
a) prevederi bugetare inițiale
b) prevederi bugetare definitive
c) încasări realizate

304.170
837.940
726.642

III. La cheltuieli: secţiunea de funcţionare
a) credite bugetare inițiale
b)credite bugetare definitive
c) plăţi efectuate

6.152.480
8.036.560
7.080.482

IV. La cheltuieli:secţiunea de dezvoltare
a) credite bugetare inițiale
b)credite bugetare definitive
c) plăţi efectuate

921.930
1.455.700
773.376

V. Excedentul bugetului local pe anul 2019

571.023

Veniturile bugetului local s-au realizat în anul 2019, în procent de 88%, iar cheltuielile în
procent de 83%.
Veniturile încasate in anul 2019, pe capitole, se prezintă astfel:
TOTAL VENITURI

-lei7.789.260

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
04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consil.Jud.
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. 42.02 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT
42.02.28 Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie
42.02.34 Subv. Ajutor încălzire
42.02.41 Subv. Sănătate
42.02.65 Finanţarea Programului de Dezvoltare Locală
COD 43.02 SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII
42.02.31 Sume alocate din AFIR
COD 48.02 SUME PRIMITE DE LA UE
48.02.04.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

2.871
2.871
1.362.246
1.023.340
338.906
1.077.416
25.419
819.843
47.724
31.260
153.170
3.635.938
207.938
3.290.000
138.000
167.997
122.189
36.234
2.374
7.200
201.486
201.486
342.144
342.144
86.621
86.621
177.727
177.727
-200.071
200.071
685.314
82.000
20.190
106.053
477.071
8.192
8.192
41.308
41.308

Cheltuielile efectuate în anul 2019, pe capitole, se prezintă astfel:
TOTAL CHELTUIELI

7.853.858

CAP. 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ȘI EXECUTIVE
51.02.10 Cheltuieli de personal (angajați primărie, consilieri locali)
51.02.20 Cheltuieli materiale (furnituri birou, materiale curățenie,
timbre, ziare, AR-uri, telefon, internet, program legislativ, taxe notariale, prestări
servicii curățenie, prestări servicii întreținere calculatoare , asistență programe

2.212.492
1.381.743
700.510

Primărie, prestări servicii Pază și protecție comună, consultanță achiziție publice,
service sistem alarmă, servicii topografice, avize, asigurare maşină primărie,deplasări,
cursuri de perfecționare, protecția muncii, chirii CFR,anunţuri în ziare,consultanţă PNDL,
combustibil Lukoil - Macomi, taxa OCPI, obiecte de inventar staţie monitorizare video etc.)
51.02.59 Alte cheltuieli (fond de handicap)
83.152
51.02.71 Active nefinanciare(rată achiziție Dacia Dokker, xerox Konica, pompă
78.447
staţie Ţeţchea, server program IT, rată cameră video)
51.02.85 Plăţi efectuate în anii predecenţi şi recuperate în anul curent(SF)
-31.360
CAP. 61.02 ORDINE PUBLICĂ
43.379
61.02.20 Cheltuieli materiale ( prestări servicii situații de urgentă, asigurare
pompierii voluntari)
43.379
CAP.65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT
724.010
65.02.20 Cheltuieli materiale
280.902
65.02.55 Alte transferuri (Finanțare învățământ particular Grăd Elim)
138.000
65.02.57 Asistență socială (tichete de creșă, copii cu cerințe educaționale
34.089
speciale)
65.02.71 Active nefinanciare (Diriginte şantier Şc. Hotar, Extindere şi modernizare
271.019
Şcoala Gimn.Hotar- situaţii lucrări)
CAP. 66.02 SĂNĂTATE
171.053
66.02.10 Cheltuieli de personal (mediator sanitar, asistent comunitar)
106.053
66.02.20 Cheltuieli cu bunuri şi servicii (susţinerea de activităţi în domeniul
65.000
medico-sanitar)
CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
715.879
67.02.20 Cheltuieli materiale (consum apă în cămine, Cadouri Moş Crăciun pe
342.342
anul 2018, branşament fosă septică Cămin cultural Subpiatră, mese cămin
Subpiatră, corp iluminat fixabil pe tavan Cămin cultural Telechiu şi Hotar, plante
ornamentale pentru parcurile din comună, întreţinere parcuri, construire şi
amenajare parc Subpiatră, diferenţă material gard cimitir Hotar, reparaţii curente
Cămin cultural Subpiatră şi Telechiu, Ziua Recunoştinţei)
67.02.58 Finanţare externă nerambursabilă - dotarea căminelor culturale (rampe
96.234
mobile pentru persoane cu handicap)
67.02.59 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii, susţinere culte)
235.370
67.02.71 Active nefinanciare (capela Telechiu, gard cimitir Hotar)
60.139
67.02.85 Plăţi efectuate în anii predecenţi şi recuperate în anul curent(SF)
-18.206
CAP. 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
1.370.446
68.02.10 Cheltuieli de personal (asistenţi personali ai pers. cu handicap
1.069.326
personal Centru Telechiu)
68.02.20 Cheltuieli materiale (Centru multifuncțional Telechiu, instruire asistenţi
9.794
personali)
68.02.57 Asistență socială (indemnizații pers.handicap , ajutor încalzire,
91.326
ajutor urgență)
CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERV. ŞI DEZV. PUBLICĂ
813.274
70.02.20 Cheltuieli materiale (iluminat public şi întreţinere iluminat public,
813.274
rată achiziţie lămpi, aport capital asociaţia Crisius, servicii reevaluare, combustibil- decolmatare văi, achiziţionat pomi ornamentali, extindere reţea apă Hotar-Cionc,
extindere reţea apă Subpiatră-depozit, extindere reţea apă Subpiatră-urcare bazin, reparaţii
instalaţie electrice Sală de Sport, deszăpezire 2018-2019, cosire acostament, cosire teren sport)
70.02.71 Active nefinanciare
0
CAP. 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI (SALUBRITATE)
586.722
74.02.20 Cheltuieli materiale (salubritate)
319.185
74.02.71 Active nefinanciare (Canalizare Țețchea-Telechiu)
267.537
CAP. 83.02 AGRICULTURĂ
0
83.02.20 Cheltuieli materiale (exploatări forestiere)
0
CAP. 84.02 TRANSPORTURI
1.216.603
84.02.20 Cheltuieli materiale ( ţeavă, ciment, plasă, tablă, beton+ transport pentru 1.216.603
reparaţii poduri şi podeţe, drum agricol Podul de Iadară, situaţii lucrări şi diriginte
şantier DC 183, şanţuri şi poduri Subpiatră, documentaţie studio geo şi avize ranforsare
DC 183 , reparaţii drumuri comunale Ţeţchea)

Disponibil al bugetului local la data de 31.12.2019
SOLD INIŢIAL EXCEDENT 2019
PLĂȚI DIN EXECEDENT 2019
SOLD FINAL EXCEDENT 2019

635.621
64.598
571.023

Art. 2. La data de 31.12.2019 se constată:
- existența unui excedent de 571.023 lei care a fost transferată în bugetul local pentru
dotarea căminelor culturale respectând destinația de la finele anului la secțiunea de dezvoltare,
- existența unui sold la contul 5007 ,,disponibil din donaţii şi sponsorizări neutilizate’’ în
valoare de 225.460,71 lei - reprezentând sponsorizarea primită în cursul lunii decembrie 2016 de la
SC Holcim SA pentru execuţia lucrărilor de ranforsare DC 183 DJ 108i - Subpiatra km1+917-3+118,
sumă care a fost achitată în luna mai pentru lucrarea respectivă.
- Comuna Țețchea nu are execuție aferentă bugetului împrumuturilor interne și externe,
deoarece în anul 2019 nu există bugetul împrumuturilor interne și externe.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a pezentei hotărâri se încredinţează primarul şi inspectorul cu
atribuţii financiar-contabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ţeţchea.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia prefectului, judeţul Bihor;
- primarul Comunei Ţeţchea;
- inspectorul cu atribuţii financiar-contabile;
- dosarul de şedinţă;
- compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
Adrian-Cristian Puie

Nr. 25 din 25 iunie 2020
Total consilieri în funcţie: 13
Consilieri prezenţi:13
Vot: 13 voturi „Pentru”

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Florian Bronț

