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Proiect 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea contului de execuţie bugetară 

 pe cele două secţiuni, funcţionare şi dezvoltare la 30.09.2021 pe trimestrul III 
 

 
 
 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuție bugetară pe cele doua secțiuni, funcționare și dezvoltare la 30.09.2021 pe trimestrul 
III, înregistrat cu nr. 6035/21.10.2021,  

-  Raportul de specialitate a compartimentului cu atribuții în domeniul financiar-
contabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Țețchea privind 
aprobarea contului de execuție bugetară pe cele doua secțiuni, funcționare și dezvoltare la 
30.09.2021 pe trimestrul III, înregistrat cu nr. 6037/21.10.2021 
 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. 494/12.04.2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale 

centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine 
ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor 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 la 30.09.2021 pe trimestrul III,  
 

                                       lei 
 I. La venituri: secţiunea de funcţionare 
a) prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare               8.814.610           
b) prevederi bugetare trimestriale cumulate                                                     7.185.280                           



c) încasări realizate                                                                            6.132.718                     
                                           

II. La venituri: secţiunea de dezvoltare 
a) prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare             6.010.650                  
b) prevederi bugetare trimestriale cumulate                                                   5.631.650                   
c) încasări realizate                                                                  3.647.353
                                                
 
 III. La cheltuieli: secţiunea de funcţionare 
a) credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare                  8.814.610       
b)credite bugetare trimestriale cumulate                                                                7.185.280                                                               
c) plăţi efectuate                                                                    5.973.297         
 
 IV. La cheltuieli:secţiunea de dezvoltare 
a) credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare                  5.796.150 
b)credite bugetare trimestriale cumulate                                                                5.082.750                                                 
c) plăţi efectuate                                                        3.266.645                              

                  
     Sold la 30.09.2021                                                                                             540.129    
                                                                                                          

  
Veniturile încasate până la data de 30.09.2021, pe capitole, se prezintă astfel: 

 
-lei 

TOTAL VENITURI                                                                                      9.780.071         
             
 
COD. 03.02 IMPOZIT PE VENIT                                                                                 3.661 

03.02.18 Imp. Venit.transf.prop.imobiliară                                                           3.661 
COD. 04.02 COTE ŞI SUME DEFALCATE                                                         1.322.050                                

04.02.01 Cote defalcate din imp.pe venit                                                          491.607  
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit                        682.410 
pentru echilibrarea bugetelor locale             
04.02.05. Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consil. Județean              148.033 

COD. 07.02 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE                                     1.095.664  
07.02.01.01 Impozit şi taxe pe clădiri de la pers.fizice                                        23.888 
07.02.01.02 Impozit şi taxe pe clădiri de la pers. Juridice                                 886.594  
07.02.02.01 Impozit şi taxe pe teren de la pers.fizice                                          35.716       
07.02.02.02 Impozit şi taxe pe teren de la pers.juridice                                       31.572        
07.02.02.03 Impozit pe teren extravilan                                                             117.894                                        

COD. 11.02 SUME DEF. DIN TVA                                                                         1.968.062                                                                   
11.02.02 Sume defalcate din TVA                                                                   1.000.062                    
11.02.06 Sume ptr. echilibrare                                                                            845.000 
11.02.09 Sume def. din TVA fin.învațământ particular                                     123.000                               

COD. 16.02 TAXE PE UTILIZ. BUNURILOR                                                         133.053                       
 16.02.02.01 Impozit mijloace transport pers. Fizice                                           103.201                             
 16.02.02.02 Impozit mijloace transport pers. Juridice                                          28.846      
 16.02.03 Taxe pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii                                          1.006 

16.02.50 Taxa pentru autorizarea utilizării bunurilor                                                         0           
COD. 18.02 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE                                                                   285.461                                                     



 18.02.50 Alte impozite şi taxe                                                                             285.461                       
COD. 30.02 VENITURI DIN PROPRIETATE                                                       1.580.299   

    30.02.05.01 Redeventa miniere                                                                         1.084.340            
           30.02.05.30 Venituri din concesiuni                                                                     371.190 

    30.08.03 Dividende de la societatile si companiile nationale si                           124.769  
   societatile cu capital majoritar de stat                                                                                          

COD.35.02 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI                                            90.123               
 35.02.01.02 Venituri din amenzi                                                                            90.123                          
COD. 37.02 TRANSFERURI VOLUNTARE                                                             200.000                          
 37.02.01 Donaţii şi sponsorizări                                                                           200.000                           
 37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare                                            - 632.665        
 37.02.04 Vărsăminte pentru secţiunea de dezvoltare                                           632.665 
COD. 40.02.SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL                            558.751 

40.02.14 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea               558.751 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare    

COD. 42.02 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT                                        2.429.140 
 42.02.34 Subv. Ajutor încălzire                                                                               2.544                         
 42.02.41 Subv. Sănătate                                                                                         84.466 

     42.02.65 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare                                2.342.130 
COD. 48.02 SUME PRIMITE DE LA UE                                                                   113.807                         

    48.02.02.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent                     28.000  
    48.02.02.03 Fondul Social European Prefinanțare                                                 85.807 
 

Cheltuielile efectuate până la data de 30.09.2021, pe capitole, se prezintă astfel:
  

 
                                                                     -lei- 

 
TOTAL CHELTUIELI                                                                                              9.239.942  
                                                                        
CAP. 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ȘI EXECUTIVE                                        1.956.804   
51.02.10 Cheltuieli de personal (angajați primărie, consilieri locali)                           1.059.363         
51.02.20 Cheltuieli materiale (furnituri birou, asigurare maşină primărie,deplasări,      814.418 

timbre, ziare, AR-uri, telefon, internet, program legislativ, taxe notariale, prestări 
servicii curățenie deratizare, dezinfecție și dezinsecție, 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, servicii de arhivare,  
cotizație membru fondator Crisius, sistem pontaj electronic pentru angajații Primăriei,  
reinnoire certificate digitale, anunţuri în ziare, etilotest poliție, arhivare electonică, 
servicii consultanță APIA, consultații medicale persoane defavorizate, combustibil  
Lukoil, dispenser automat dezinfectant, taxă OCPI )     

51.02.59 Alte cheltuieli (fond de handicap)                                                                       36.524 
51.02.71 Active nefinanciare(rată program Sistem Avansat de Securitate)                      47.083         
51.02.85 Plăţi efectuate în anii predecenţi şi recuperate în anul curent (SF)                        -584                                                               
CAP. 61.02 ORDINE PUBLICĂ                                                                                    44.756                       
61.02.20 Cheltuieli materiale ( prestări servicii situații de urgentă, asigurare                  44.756    

pompierii voluntari, plată pompierii voluntari anul 2020)                                                                                                
CAP.65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT                                                                                          453.007                                         
65.02.20 Cheltuieli materiale                                                                                           198.844 



65.02.55 Alte transferuri (Finanțare învățământ particular Grăd Elim)                           123.000 
65.02.57 Asistență socială (tichete de creșă, copii cu cerințe educaționale                       36.699 

speciale)   
65.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (Un start bun            88.248             
  în educația antrepreșcolară) 
65.02.59 Burse (școala)                                                                                                        6.216 
CAP. 66.02 SĂNĂTATE                                                                                                  93.391                             
66.02.10 Cheltuieli de personal (mediator sanitar, asistent comunitar)                             84.466                
66.02.20 Cheltuieli cu bunuri şi servicii (susţinerea de activităţi în domeniul                           0                         

   medico-sanitar) 
66.02.71 Active nefinanciare (verificare PT și expert extern cooptat Înființare centru       8.925 

medical)                                                   
CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE                                                1.193.743  
67.02.20 Cheltuieli materiale (diferență Ziua Recunoștinei 2019,întreținere spații verzi,  
                                                                                                                                          149.443 
   furnizare servicii apă în sistem paușal) 
67.02.58 Finanţare externă nerambursabilă - dotarea căminelor culturale                      178.473                                                        
67.02.59 Alte cheltuieli (asociaţii şi fundaţii, susţinere culte)                                         406.850 
67.02.71 Active nefinanciare (cosntrucții capele în comuna Țețchea)                            458.977   
CAP. 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENŢĂ SOCIALĂ                                            1.037.078 
68.02.10 Cheltuieli de personal (asistenţi personali ai pers. cu handicap                        803.725  
      personal Centru Telechiu)                                               
68.02.20 Cheltuieli materiale (Centru multifuncțional Telechiu)                                        4.925         
68.02.57 Asistență socială (indemnizații pers.handicap , ajutor încalzire)                      200.428 
68.02.58 Finantare externa nerambursabila (Proiect sprijin persoane vulnerabile            28.000 

   - dezinfectant, măști)  
CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERV. ŞI DEZV. PUBLICĂ                                              942.128         
70.02.20 Cheltuieli materiale (iluminat public şi întreţinere iluminat public,                 882.628 

rată achiziţie lămpi, extindere reţea de apă potabilă în comuna Țețchea, întreținere  
acostament drumuri publice, consultanță proiect,SF înființare rețea gaze naturale,  
închiriere buloexcavator și autobasculantă, branșamente la rețeua de apă în comuna  
Țețchea, stație de repompare ,,Cionc’’ Hotar)                                              

70.02.71 Active nefinanciare (servicii topografice înființare rețea gaze naturale)            59.500                                                    
CAP. 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI (SALUBRITATE)                                       337.733  
74.02.20 Cheltuieli materiale (salubritate)                                                                      335.519 
74.02.71 Active nefinanciare (Canalizare Țețchea-Telechiu)                                             2.214                                                            
CAP. 83.02 AGRICULTURĂ                                                                                         23.919     
83.02.20 Cheltuieli materiale (exploatări forestiere)                                                         23.919                                 
CAP. 84.02 TRANSPORTURI                                                                                  3.157.383                   
84.02.20 Cheltuieli materiale (ţeavă, beton - pentru acostamente drumuri, poduri și     762.159 

podețe Hotar, ITC 0,35% Reabilitare DC 179A Hotar-Fasca, documentații cadastrale 
drumuri, actualizare proiect tehnic DC 179A Hotar-Fasca, lucrări de pietruire drumuri  
agricole ,,Tabla Loaici’’ și ,,Deal la Popa’’, avize drumuri, întreținere acostamentdrumuri 
publice,lucrări de construcție acostament și podețe în loc.Subpiatră, indicatoare drumuri  
publice). 

84.02.71 Active nefinanciare (Reabilitare DC 179A (Hotar-DC 180) sector km 5+   2.395.224 
720-6 +264, L=0,544 km și modernizare DC 179A 6+264 - 7+030 si DC 180(Subpiatra 
 - Fâșca) km 4+860 -5+740, L=1,646, lung.totala=2,19 km și Reabilitare drum comunal  
DC 179A Hotar- Fâșca , sector km 0+028-km 1+600 L=1,572 km)  

 



Disponibil al bugetului local din excedentul anului precedent la data de 30.09.2021 
 
  SOLD FINAL 2020                                                 558.751 
  CHELTUIELI 2021                                                 178.473 
  SOLD FINAL 30.09.2021                                       380.278 
 

 Art.2. La data de 30.09.2021 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 2021 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,                                                                    AVIZAT, 

  Florin – Aurel Cazan                                                       Secretar general, 
                                                                                                  Janett – Gabriela Covrig 
 


