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                                                PROIECT DE HOTĂRÂRE         

                                                   NR. 798/09.04.2019   

                                                            
                                                      privind executia bugetară pe anul 2018                                            

                          Primarul comunei Rus  , 

Având în vedere: 

-     Expunerea de motive nr.797/09.04.2019 a primarului comunei Rus; 

      -     Raportul compartimentului de contabilitate  nr.794/09.04.2019; 

-     Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus; 

-     prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 ; 

-     prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările si completările 

ulterioare; 

-    prevederile art. 36, alin. (4) , lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , 

republicată , cu modificările și completările ulterioare ; 

În temeiul art. 45 , alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală ,   republicată , cu   

      modificările și completările ulterioare ; 

 

                                                                         PROPUNE : 

Art. 1. Se aprobă execuția bugetară pe anul 2018 după cum urmează: 

                   A. La partea de venituri avem suma de  2.334.964,61 lei repartizate pe articole după cum urmează : 

           - venituri proprii în sumă de 304.624,92  lei  

           - venituri din prestari servicii  69.186,00 lei  

           - impozit pe venit 3.532,00 lei  

           - cote si sume defalcate din TVA din impozitul pe venit  sumă 293.039,82 lei 

           - sume defalcate din tva  587.349,02 lei  

           - venituri din amenzi în sumă de 28.826,00 lei  

           - subventii de la bugetul de stat in suma de 47.084,00 lei 

            - subvenții de la alte administrații (consiliul județean pentru drumuri)  5.597,85 lei 

            - sume folosite din excedent – secțiunea de funcționare 335.725,00 lei 

            - sume folosite din excedent – secțiunea de dezvoltare 660.000,00 lei          

                   B. La partea de cheltuieli avem suma de 2.223.903,31  lei repartizate pe articole după cum 

urmează: 

               SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

Nr. 

Crt. 

Cod 

indicatori 

Denumire indicatori 

Secțiunea de funcționare 

SOLD instituție   

         Lei                    

  Total cheltuieli SF  1.666.570,06   
1 51.02 Autoritati publice  723.172,02 

              10 - Cheltuilei de personal  618.642,00 

              20 - Bunuri si servicii  106.374,02 

              85 - Plati efect an prec rec an curent     -1.844,00 

2 61.02 Ordine publica si siguranta nationala   31.729,00 

              10 -Cheltuieli de personal    31.729,00 
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3 65.02 Invatamint  79.462,66 

        10 -Transport de la și la locul de muncă   8.000,00 

        20 -Cheltuieli materiale 59.077,64 

        59 -Burse   2.000,00 

              57 -Asistență socială    1.150,02 

        85 -Plăți effectuate a prec rec an curent     -361,00 

4 66.02 Sanatate   50.141,00 

              10 -Cheltuieli de personal   50.141,00 

5 67.02 Cultura și religie  32.297,17 

              10 -Cheltuieli de personal   18.416,00 

              20 -Bunuri si servicii     13.881,17 

6 68.02 Asistenta sociala  520.888,00 

              10 -Cheltuieli de personal  391.407,00 

              57 Asistenta sociala  129.481,00 

7 70.02 Servicii dezvoltare publică și locuințe    36.084,86 

              20 -Bunuri si servicii    36.084,86 

8 74.02 Protectia mediului  115.955,63 

              10 -Cheltuieli de personal    55.498,00 

              20 -Bunuri și servicii    60.457,63 

9 84.02 Transporturi și comunicații   27.565,27 

              20 -Bunuri si servicii   27.565,27 

 

                SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

Nr. 

Crt. 

Cod 

indicatori 

Denumire indicatori 

Secțiunea de dezvoltare 

SOLD instituție   

         Lei                    

  Total cheltuieli SD 557.333,25   
1 51.02 Autoritati publice    18.574,88 

              71 - Active nefinanciare    18.574,88 

2 65.02 Învățământ   49.274,45 

              71 -Active nefinanciare   49.274,45 

3 67.02 Cultură și religie 136.290,52 

              71 - Active nefinanciare  136.290,52 

4 70.02 Servicii dezvoltare publică și locuințe 392.304,06 

              71 -Active nefinanciare  438.317,00 

        85 -Plăți effect an prec rec an curent  -46.013,94 

5 84.02 Transporturi și comunicații  10.163,79 

              71 -Active nefinanciare   10.163,79 

 

Excedentul anului 2018 este în sumă de  –  291.539,96 lei , cont 82A980000 
 

Menționăm faptul că nu există diferene între soldurile din evidența Trezoreriei și contabilitatea proprie . 

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul și contabilul comunei Rus. 

Art.3.  Prezenta se comunică, prin grija secretarului comunei , în termenul legal , către :  

- Instituția Prefectului -Județul Sălaj; 

- Direcția Generală a Finanțelor Publice Sălaj; 

- Trezoreria Jibou; 

- Compartiment contabilitate din cadrul Primariei Rus; 

- D-lui primar al comunei Rus; 

- Dosar ședinșă; 

- Dosar hotărâri;  

 

 
   INIȚIATOR,                                                                   AVIZAT  PENTRU LEGALITATE,                                                                                                                   
   PRIMAR ,                                                                              SECRETARUL COMUNEI , 

    PINTEA ALEXANDRU                                                            BORA IOAN-MARIAN 


