
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
NEGRILESTI

HO TARAR EA Nr. 2
din 31 ianuarie 2014

privind: aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului
local al comunei Negrilesti,judetul Vrancea. pe anul 2013

Consiliul local al comunei Negrilesti,judetul Vrancea ,intrunit in sedinta ;
- luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de

incheiere a exercitiului bugetar al bugetului local al comunei NegriJesti,judetul Vrancea
pe anul 2013;

- vazand referatul intocmit de doamna Oancea Marinela --lonela inspector cls I
grad profesional principal ( contabil cheltuieli) in cadrul compartimentului economico-
financiar din aparatul de specialitate a primarului comunei Negrilesti, inregistrat sub nr.
33 din 08 01 2014 prin care propune spre aprobarea Consiliului local contul de
incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2013 a bugetului local al comunei Negrilesti la
partea de venituri cu suma de 1969,22 mii lei,la partea de cheltuieli cu suma de 1969,00
mii lei din care rezulta un excedent pe anus 2013 de 0,22 mii lei ;

vazand avizul favorabil dat de comisia de specialitate a Consiliului local al
comunei Negrilesti,judetul Vrancea

- in conformitate cu prevederile art.58 din I din Legea nr. 273/2006 -privind
finantele publice locale sia Legii nr 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014.

- in temeiul prevederilor art. 36 din. 2 litera 'b,din. 4 litera <( a )>', art. 45
din 2 litera << a >, ,art. 115 din. I litera b,art.117 litera a din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2013 al
bugetului local al comunei Negrilesti,judetul Vrancea la partea de venituri cu puma de
1969,22 mii ]ei, la partea de cheltuieli cu suma de 1969,00 mii lei, rezultand un
excedent pe anul 2013 in suma de 0,22 mii lei

Art. 2. Prevederile prezentului proiect de hotarare vor fi facute publice
grija secretarului unitatii administrativ teritoriale Negrilesti ,judetul Vrancea
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REFERAT PR]VIND INCHIDEREA CONTULUI DE EXECUTIE
A BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013

Subsemnata Oancea Marinela lonela contabilin cadrulConsiliuluiLocalalcomunei
Negrilesti,judetulVrancea,propun spre aprobare ConsiliuluiLocalalcomunei Negrilesti,judetul
Vrancea contulde incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2013 aIBugetuluiLocal.

BugetuILocalinitialalcomunei Negrilesti pe anu12013 la partea de venituri era in suma
de ]665 mii lei,ajungand la finele exercitiului bugetar la puma de 1969.22 mii lei.

Veniturile proprii se prezentau la inceputul anului 2013 in sumo de 247.70 mii lei, iar la
finele anuluiacestea fiind in sumo de 317,64 mii lei.

Sume[e a]ocate pentru unitatea noastra au fast ]a inceputu] anu]ui2013 in suma de ]l!.Zl3g
!Bi].!U,iar la finele anului bugetar se prezinta la suma de ]:$5!:S8 miilei.astfel:

PREVEDERI INCASARI REALIZATE
INITIALE

a)sume defalc.din TVA ptr.echili. bug.loc. 427,00 mii lei 427,00 mii lei

b)fume alocate de C.J. ptr.echilb.bug.loc. 296,00 mii lei 303,00 mii lei
c)sume defalc.din TVA pt.Hinat.cher.desk.la niv.com. 668,00 mii lei 613,43 mii lei
d)subventii de la bugetulde stat 26,30 mii lei 253,93 mii lei
e)sume FEN postaderare in contulplatilor efectuate 0,00 54,22 mii lei

Astfel partea venituria BugetuluiLocalalcomunei Negrilesti pe anu12013 se inchide cu
puma de 1.969,22 mii lei.

BugetuILocalinitialalcomunei Negrilesti pe anu12013 la partea de cheltuieliera in suma
de 1665 niii ]ei,ajungand ]a fine]e exercitiu]ui bugetar ]a suma de ]969.00 mii lei. astfel:

PREVEDERI
INITIALE

528,55 mii lei
50,85 mii lei
32,80 mii lei

368,00 mii lei
2,30 mii lei
26,40 mii lei

335,00 mii lei
11,60 mii lei
43,00 mii lei

266,50 mii lei

PLATI

1. Autoritati publice
2.Are serv .publice generale
2.0rdine publica si sig.nationala
3. Invatamant
4.Sanatate
5.Cultu ra,recreere si religie
6.Asistenta sociala,alocatiisi ajutoare
7.Servicii si dezv.publica
8.Protectia mediului
9.Transporturi si comunicatii

568,31 mii lei

22,85 mii lei
451,92 mii lei

2,09 mii lei
28,96 mii lei

300.04 mii lei
329,40 mii lei

58,03 mii lei
207,40 mii lei

Astfelpartea de cheltuielia Bugetului Local alcomunei Negrilesti pe anu12013 se inchide
cu suma de ]:9$9:QQ Fiji I i.

Din datelc prezentate maisus rezulta un EXCEDENT pe anu12013 de 0.22 mii lei


