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EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de ExecuŃie al Bugetului Local al Comunei 

Gepiu la data de 31.12.2016  

 

Art. 57, alin. (1) al Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede ca ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre 

aprobare autorităŃilor deliberative Contului de ExecuŃie al Bugetului Local 

In conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2890 /21.12.2016,pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2016,  

Având în vedere acest articol, coroborat cu prevederile art. 63, alin. (4), lit.”b“ din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

care prevede ca atribuŃie a primarului întocmirea proiectului bugetului local şi a contuluide 

ExecuŃie al Bugetului Local pe care le supune spre aprobare consiliului local, s-a întocmit contul 

de execuŃie al anului 2016 ce cuprinde veniturile si cheltuielile bugetului comunei Gepiu pe anul 

trecut, incluzând modificările intervenite pe parcursul anului, ca efect al rectificărilor efectuate, 

el fiind prezentat în Referatul de specialitate al Compartimentului financiar contabil din cadrul 

primăriei . 

Din aceste considerente a fost iniŃiat prezentul proiect de hotărare pe care îl supun spre 

aprobare . 

 

 

PRIMAR 

Ioan  PURGE 

____________________ 
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Nr. 4 /03.01.2017 

REFERAT DE SPECIALITATE 
  

  Având in vedere prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, precum 

si  in temeiul art. 45 alin.6,art.63 alineatul 1 lit. b,c alineatul 4 lit.b din  Legea 

215/2001 privind administraŃia publică locală republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu privire contul de execuŃie bugetară 

Având in vedere respectarea prevederilor Legii 273/2006 privind finanŃele 

publice locala modificata si completata cu prevederile OrdonanŃei de Urgentă a 

Guvernului nr 63/2010 

In conformitate cu Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. 

2890/21.12.2016 ,pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciŃiului bugetar al anului 2016 

Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Comunei Gepiu supune spre aprobare Contul de ExecuŃie al Bugetului 

Local al Comunei Gepiu la data de 31.12.2016  in limita Prevederilor si Creditelor 

Bugetare aprobate prin buget in anul 2016 
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                                                                                               MII LEI 

VENITURI   TOTALE                                                                  5.334.42 

DIN CARE: 

 

-Venituri proprii                                                                                 691,48 

 

-Imp.venit  transf. proprietati imob. pers.                                            15,33  

 

-Cote defalcate din impozitul pe venit                                               277,03 

-Sume ,cote ,def alcate din imp.pe  venit pt  

  pentru echilibrarea bugetelor locale                                                 406,10 

 

-Sume defalcate din TVA pentru 

 finantarea cheltuielilor descentralizate 

  la nivelul Comunelor,Oraselor,Municipiilor                                     

 ( salarii invatamant;lemne ajutor social;salarii insotitori/                 934,85 

indemnizatii personae handicap); -Sume cu destinatie speciala 

 

-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

  Bugetelor Locale (buget initial si  rectificari                                   342,00 

  bugetare in cursul anului bugetar  prin Hotarari  

  de Guvern sau Hotarari Consiliul Judetean Bihor)                                    

-Sume excedent pt. finantare cheltuieli investitii                               100,00 

-Subventii de la bugetul de stat                                                             2,92 

 (Lemne populatie) 

-Finantarea programului national de dezvoltare locala                       2.548,60 
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- Sume primite de la OCPI                                                                   6,78 

- Sume primite CJ copii CES                                                                9,33 

 

                                                                                                      MII LEI                                                                                                                                                            

CHELTUIELI TOTALE:                                                        5.045,14 

 

DIN CARE: 

       - Autoritati publice (salarii-370,37;Cheltuieli  materiale  

si de capital; Contracte prestari servicii si mentenanta,conform 

legilor in vigoare;Avize,Autorizatii , Evaluari,pt.buna functionare 

domeniului public si privat  a instit.publice ;bunuri si servicii                    732,79 

 perfectionarea profesionala ,  vizavi de modificarile legislative, 

carti si publicatii   -362,42) 

 

 -Ordine publica si siguranta nationala                                                             17,83 

(Echipament ,servicii PSI )   

-Invatamant (salarii-616,97; chelt.materiale.-124,23 ,copii ces 10,94)         752,14 

 

 -Cultura , recreere si religie                                                                          356,67 

(Sport-40,00;culte ,biserici-17,50;.Camin cultural Gepiu Colonie–reabilitare 

100,00; Camin Cultural Bicaci- reabilitare 120,31;Realizare parc copii Gepiu -53,99; 

servicii in domeniul culturii si recreerii 24,87) 

 

-Asistenta sociala (Salarii insotitori-112,09;Indemnizatii handicap;  

-145,20; Incalzire Ajutor social-12,00 ;lemne pop.-2,92 )                             272,21 
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  -Dezvoltare publica si locuinte                                                                     111,65 

 (Incalzit,Iluminat public , Inlocuit corpuri iluminat,reparati-,intretinere  

sistem alimentare apa-) 

 

-Mediu –salubritate(serv.salubrizare ; diriginte santier proiect canalizare ; 

-  55,26 ; investitie canalizare Gepiu  -2.548,60)                                             2.603,86 

 

- Pietruit strazi , servicii buldoexcavator; trotuare Gepiu; proiectare strazi  

Gepiu ; Bicaci ;Gepiu – Colonie.                                                                       197,99 

 

 

                                                                  PRIMAR, 

Ioan PURGE 

____________________ 
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PROIECT DE HOTARARE 

 
Avand in vedere expunerea de motive intocmita de Primarul Comunei Gepiu Purge Ioan, 

precum si referatul intocmit de compartimentul financiar contabil, 

In temeiul art. 45 alin.6,art.63 alineatul 1 lit. b,c, alineatul 4 lit.b din Legea 215/2001 

privind administraratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 

privire la responsabilitatea primarului privind executia bugetara 

ExecuŃia bugetară constă în realizarea veniturilor la termenul şi în cuantumul prevăzut în 

bugetul local şi efectuarea cheltuielilor conform destinaŃiei prevăzute. Realizarea veniturilor în 

cuantumul prevăzut reprezintă o obligaŃie minimă, în cadrul execuŃiei bugetare putându-se 

realiza venituri în cuantumuri superioare celor prevăzute. În acelaşi timp, efectuarea cheltuielilor 

conform destinaŃiei prevăzute în buget reprezintă o obligaŃie ce nu poate fi încălcată. Această 

etapă este cea mai importantă, deoarece presupune transpunerea unor previziuni în plan concret, 

asigurându-se astfel finanŃarea activităŃilor şi funcŃionarea instituŃiei publice de la nivel local. 

ExecuŃia bugetară este un proces complex care antrenează participarea unui număr mare 

de operatori bugetari şi anume: aparatul fiscal, instituŃia publică de subordonare locală cu toate 

structurile, responsabilitatea executării bugetului revenind însă primarului.  Fiecare activitate a 

administraŃiei locale înseamnă în cele din urmă bani, iar singurul element comun, bugetul, 

cuprinde toate aceste informaŃii.  

În consecinŃă, subsemnatul  Purge Ioan  in calitate de Ordonator Pricipal de Credite, 

propun adoptarea unei hotarari cu privire la contul de  executie al bugetului local al Comunei 

Gepiu. 

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2890 /21.12.2016,pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016  
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Contul de execuŃie al bugetului local –secŃiunea de funcŃionare 
 

                                                                          MII LEI                                                                                          

VENITURI   TOTALE                                                                                              2.510,32  

DIN CARE: 

-Venituri proprii                                                                                 691,48 

 

-Imp.venit  transf. proprietati imob. pers.                                            15,33  

 

-Cote defalcate din impozitul pe venit                                               277,03 

-Sume ,cote ,def alcate din imp.pe  venit pt  

  pentru echilibrarea bugetelor locale                                                 406,10 

 

-Sume defalcate din TVA pentru 

 finantarea cheltuielilor descentralizate 

  la nivelul Comunelor,Oraselor,Municipiilor                                     

 ( salarii invatamant;lemne ajutor social;salarii insotitori/                 934,85 

indemnizatii personae handicap); -Sume cu destinatie speciala 

 

-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

  Bugetelor Locale (buget initial si  rectificari                                   342,00 

  bugetare in cursul anului bugetar  prin Hotarari  

  de Guvern sau Hotarari Consiliul Judetean Bihor)                                    

-Varsaminte sectiunea funct.pt.fin sect.dezvoltare                            -175,50 

-Subventii de la bugetul de stat (Lemne populatie)                                2,92  

- Sume primite de la OCPI                                                                      6,78 

-Sume primite CJ copii CES                                                                   9,33 
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CHELTUIELI TOTALE:                                                                                 2.222,24 

DIN CARE: 

       - Autoritati publice publice (salarii-370,37;Cheltuieli  materiale  

si de capital; Contracte prestari servicii si mentenanta,conform 

legilor in vigoare;Avize,Autorizatii , Evaluari,pt.buna functionare 

domeniului public si privat  a instit.publice ;bunuri si servicii                     732,79 

 perfectionarea profesionala ,  vizavi de modificarile legislative, 

carti si publicatii   -362,42) 

 -Ordine publica si siguranta nationala (Echipament ,servicii PSI )               17,83 

-Invatamant (salarii-616,97; chelt.materiale.-124,23 ,copii ces 10,94)         752,14 

 -Cultura , recreere si religie  (Sport-40,00;culte ,biserici-17,50;                   82,37  

servicii in domeniul culturii si recreerii 24,87) 

-Asistenta sociala (Salarii insotitori-112,09;Indemnizatii handicap;  

-145,20; Incalzire Ajutor social-12,00;lemne pop.-2,92 )                              272,21 

 

  -Dezvoltare publica si locuinte                                                                     111,65 

 (Incalzit,Iluminat public , Inlocuit corpuri iluminat,reparati-,intretinere  

sistem alimentare apa-) 

-Mediu –salubritate(serv.salubrizare ; diriginte santier proiect canalizare ; 

-  55,26)                                                                                                              55,26 

- Pietruit strazi , servicii buldoexcavator; trotuare Gepiu; proiectare strazi  

Gepiu ;Gepiu – Colonie.                                                                                   197,99 
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Contul de execuŃie al bugetului local –secŃiunea de  dezvoltare 
 

                                                                 MII LEI                                                                                                                                                             

 

 

VENITURI   TOTALE                                                                    2.824,10 
DIN CARE: 
 

-sume din excedentul bugetului local an precedent                             100,00 

 

-varsaminte din sectiunea de funcŃ.pt. 

finanŃarea chelt de dezvoltare                                                            +175,50  

 

-finantarea programului national de dezvoltare locala                       2.548,60 

 

                                                                 MII LEI      

CHELTUIELI TOTALE:                                                               2.822,90 
 

-Cultura , recreere si religie .                                ,                            274,30 

(Camin cultural Gepiu Colonie–reabilitare 100,00; Camin Cultural Bicaci- reabilitare 

120,31;Realizare parc copii Gepiu -53,99) 

-Mediu –salubritate( executie  canalizare)                                     2.548,60 

 

PRIMAR 

Ioan PURGE 

 

 


