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GONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind uprobarea contului de execulie bugetarci

pe trimestrul III al anului 2017

Consiliul local al oraqului Bicaz, judeful Neam(;
Avdnd in vedere dispoziliile art.49 alin.12 qi art.73 alin.3 din I.egea nr.21312006 privind

finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Ydzand expunerea de motive a primarului oraEului Bicaz, domnul Nicolae S6l6gean;
Analizdnd Raportul comparlimentului de resoret din aparatul de specialitate al primaruiur,

inregistrat sub nr. 109211 din 18.10.2017:

^ Jin6nd cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local;
In temeiul arr 36 alin (2) lit b), alin (4) Iit a), u1,45 alin.(2) lir.a) din Legea nr.2r5l12001 privind

administralia publica locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HorARAgrE:

Art.1- Aprobd contul de execulie a bugetului local al oragului Bicazpe trimestrul III al anului
2077, conform anexelor care fac parte din prezentahotdrdre.

Art.2- Prin grija secretarului oraqului Bicaz, prezenta hotdr6re se va aduce la cunogtinla
publicului, in condiliile legii gi se va comunica persoanelor qi autoritd{ilor interesate.

INITIATOR
Primar- Nicolae S,qlACnaN
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EXPUNIJRI| DE MOTIVE

La proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetulli Orasul'i liicaz
pe cele doua sectiuni :F'unctionare si Dezvoltare pentru trimestrul a[ III lea an ZtJl7,

Avand in vedere prevederile din:

- Legea nr'273/2006 privind finan!ele publice locale, republicata, cu modificdrile si

completa rile u lterioare;

- Legea nr'21.5/2o01 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si

completa rile ulterioare;

- o.U.G' rrr' 631201,0 pentru modificarea 5i completarea Legii nr. 27312006 privinci

finantele publice locale, precum gi pentru stabilirea unor mdsuri financiare, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;

- Legea nr.6/2AI7 a bugetului de stat pe anul2017;

ln conformitate cu arL.4g, alin. (12) si (13) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, in lunile Aprilie, lulie si

Octombrie, pentru trimestrulexpirat, gi cel t6rziu in Decembrie, pentru trimestrulal
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligalia de a prezenta in gedin!d publicd.

spre analiza 5i aprobare de cdtre autoritd{ile deliberative, execulia bugetelor?ntocmite pe

cele doud sec!iuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradulde

colectare a veniturilor, prin rectificare bugetari locald, astfel?nc6t la sfarsitulanului:

Strarr:r Bara.iLrrui, nr. ,,"'il;'Jril;,jiffil#.-.r,:;,i;,1;,ji. otji/rs4xo;rl*rDr3lrvho 
:;:*



^ sd nu inregistreze plSti restante;

- diferen{a dintre suma veniturilorincasate gi excedentulanilor anteriori utilizat pentru

finantarea exerciliului bugetar curent, pe de o parte, gi suma pld{ilor efectuate qi a pldlilor

restante, pe de altd parte, sd fie maimare dec6t zero,

ln conformitate cu arr.49, alin. (12) si (13) din Legea nr.27312006 privind

finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, in lunile aprilie, lulie 5i

octombrie, pentru trimestrulexpirat, gi celtArziu in decembrie, pentru trimestrul al

patrulea, ordonatorii principali de credite au obligalia de a prezenta ?n gedin{d publicd,

spre analizd 5i aprobare de cdtre autoritdlile deliberative, execu{ia bugetelorintocmite pe

cele doud sec{iuni, ct1 scopulde a redimensiona cheltuielilein raport cu gradulde

colectare a veniturilqr, prin rectificare bugetard localS, astfelinc6t la sf6r5itulanului:
- sd nu inregistreze pl5!i restante;

- diferen{a dintre sUma veniturilorincasate gi excedentulanilor anteriori utilizat pentru

finantarea exerci!iului bugetar curent, pe de o parte, gi suma pld!ilor efectuate gi a pldfilor

restante, pe de alti parte, sd fie maimare decdt zero.

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art.4s,alin, (1) din Legea nr.

2r5/200I a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare, propun elaborarea de catre Compartimentul Financiar Contabilitate a unui
proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetuluiOrasului Bicaz,pe cele doua

sectiuni pentru trimestrul al lll lea 2017.

Dupa intocmirea raportului de specialitate si avizarea de catre comisiile de

specialitate, proiectulde hotarare insotitde expunerea de motive a primarului orasulu,
Bicaz, raportul comisiei de specialitate si avizul comisiilor respective, va fi prezentat spre

dezbatere si aprobare Consiriurui Local al orasului Bicaz.

Ordonqt-oiUq credite,

Nicol{e Salagean

ra.iului, nr.4, oragul Bicaz,.iudeful Ncanrf; rel.023i/2S43I0, fax.0213/25{iiiiStrada
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RAPORT DE SPECIAI,ITA'I'E ,

de llofarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Orasului llicaz
sectiupi :l'unctionare si f)ezvoltare pentru trimestrul al III lea an 2017.

rmitatg cu art.49, alin. (12) si (13) din Legea nr.273/2006 privind

ce locale cu modificarile si completarile ulterioare, in luniie Aprilie, lulie gi

ntru trimestrulexpirat, gi celt6rziu in Decembrie, pentru trimestrul al

natorii principali de credite au obliga!ia de a prezenta in gedin!d publicd,

aprobqre de cdtre autoritdlile deliberative, execulia bugetelorintocmite pe

uni, cu scopulde a redimensiona cheltuielile in raport cu gradulde

riturilol, prin rectificare bugetard localS, astfelinc6t la sf6rsitulanului:

reze plSti restante;

.re surna veniturilor incasate gi excedentul anilor anteriori utilizat pentru

rcitiului bugetar curent, pe de o parte, gi suma pl5!ilor efectuate gi a pl5!ilclr

: alta pprte, sd fie mai mare dec6t zera.

Je bazq a contului de executie este aceea ca oglindeste realizarile,

fectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si

le rezultate.Daca bugetulde venituri si cheltuieli este un instrument

^e estimeaza veniturile si cheltuielile, contulde executie prezinta gradul de
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indeplinire a ceea ce

institutic intr-o perio

in care a fost aproba

Executia bugetului d

Bicaz, prin evidentie

nstitutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de

da in legatura cu incasarile si platile ce au fost efectuate, in structura

bugetu L

venituri si cheltuieli al ORAS BICAZ s- a efectuat prin Trezoreria Oras

veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate

doua sectiuni:sectiunea de functionare si

a in conturi distince a

pc categorii de surse e finantare si pe cele

sectiunea de dezvol

Sectiunea de f nctionare, parte de baza obligatorie a bugetelor,

veniturilor necesare inantarii cheltuielilor curente si platilor efectuate

prezinta situatia

pana la data de

30.09.2017, angajate si utilizate in corelare cu veniturile incasate.

Sectiunea de d zvoltare, parte complementara a bugetului, cuprinde veniturile SI

cheltuielile aferente

bugetare ce au fost

ln cazul de fata se su

1 si2.

rogramului investitional, in limitele angajamentelor legale si

sumate pentru acest an bugetar.

une spre aprobare executia trim lll al anului 2017, conform Anexelor

Prezentul raport are la baza urmatoarele prevederi legale:

Art.49 alin.il) si (2) si ale art.73 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind fina ntele pu blice

locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Art.36 alin.(2) lit. b) corobrorat cu alin.(4) lit,a) din Legea nr.21,5l2OO1 privind finantele

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Sef serviciu financiar contabilitate,

Ruscanu Dumitrita

ajului, nr. 4, ora;ul Ilicaz,.iudeful Neanr{; tel. 02J3/2S4J10, lax. 02,1J/2545J0
e- nrail : urimaLiabir:aZ@).anbeq.eoru


