Nr.

PROIECT
HOTĂRÂREA NR._____/2020
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu
Secuiesc pe trimestrul IV/2019

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului cu privire la
contul execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV /2019
Având în vedere prevederile art.49 alin.(12), art.57 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 88, art.129 alin.(2) lit.b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.a, art.139
alin.(3) lit.a și art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu
Secuiesc conform anexelor din Situaţiile financiare pe trimestrul IV/2019 în următoarea
componenţă:
- contul de execuţie a bugetului local conform anexelor nr. 1 (anexa nr.12 cf OMFP
1998/2019) şi nr. 2 ( anexa nr.13 cf OMFP 1998/2019), care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre ;
- contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activitătiilor finanţate din
venituri proprii si subvenţii conform anexelor nr. 3 ( anexa nr. 9 cf OMFP 1998/2019/ ) şi nr. 4 (
anexa nr. 11 cf OMFP 1998/2019), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Târgu Secuiesc.

Târgu Secuiesc, la 29.01.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Tóth Csilla Enikő
Iniţiator: Primar Bokor Tiberiu

Întocmit: Bokor Erzsebet
Compartimentul buget contabilitate

Nr. ................./05.03.2019

Nr.

REFERAT DE APROBARE
=======================
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Tg. Secuiesc pe trim. IV/2019

Stimaţi Consilieri!
Având în vedere prevederile art. 49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 88, art. 129 alin.(2) lit.b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.a, art.139 alin.(3) lit.a și art.
196 alin.(1) lit. a din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, propun aprobarea hotărârii privind
contul de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2019 conform
anexelor nr 1 - 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Primar,
Bokor Tiberiu

Întocmit: Bokor Erzsebet
Compartimentul buget contabilitate

Biroul economic, buget, contabilitate
Nr.
R A PORT
==========
privind aprobarea contului de execuţie a
bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV/2019
Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, vă prezint contul de execuţie la data de
31.12.2019
Potrivit contabilitatii de angajamente, veniturile incasate reprezinta impozite, taxe,
contributii si alte sume de incasat potrivit legii, precum si pretul bunurilor vandute si a serviciilor
prestate. Veniturile au fost inregistrate in contabilitate pe baza declaratiei de impunere ,
documente care atesta crearea dreptului de creanta.
Cheltielile bugetului local s-au efectuat in proportie de 82 % fata de creditele bugetare
definitive in anul 2019
Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
definitive

Plati

Cheltuieli totale, din care:

45.558.260,00

Autoritati publice si actiuni
externe

6.220.650,00

6.280.640,00

5.984.907,00

95%

645.010,00

438.410,00

394.044,00

90%

240.000,00

226.000,00

225.735,00

100%

935.560,00

911.760,00

859.834,00

94%

Invatamant

4.533.190,00

5.110.680,00

4.678.045,00

92%

Sanatate

2.025.680,00

2.136.080,00

1.485.341,00

70%

Cultura, recreere si religie

9.450.680,00

9.791.610,00

8.689.885,00

89%

Asigurari si asistenta sociala

4.281.920,00

4.412.920,00

4.278.591,00

97%

Locuinte, servicii si dezvoltare
publica

4.794.070,00

5.427.320,00

4.842.952,00

89%

Protectia mediului

3.456.000,00

4.245.560,00

3.089.417,00

73%

647.000,00

647.000,00

481.500,00

74%

8.277.000,00

8.281.150,00

4.119.374,00

50%

51.500,00

51.500,00

5.869,00

11%

Alte servicii publice generale
Tranzactii privind datoria
publica si imprumuturi
Ordine publica si siguranta
nationala

Agricultura, silvicultura,
piscicultura si vanatoare
Transporturi
Alte actiuni economice
Întocmit: Bokor Erzsebet
Compartimentul buget contabilitate

47.960.630,00 39.135.494,00

%
82%

Din contul de executie al bugetului local rezulta un deficit de 1.053.438 lei, diferenta dintre
veniturile incasate si plati efectuate,
Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate si excedentul anilor
precedenti. Plăţile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol
bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinaţia
aprobată prin buget.
Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificaţiei economice, după natura
şi efectul lor economic şi conform clasificaţiei funcţionale după destinaţia lor în baza activităţii şi
obiectivele ce au definit necesităţile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale
privind modul de utilizare a creditelor.
Creditele deschise şi plăţile nete de casă efectuate pe capitole şi subcapitole ale clasificaţiei
bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului. În

perioada

analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea şi conducerea
contabilităţii s-a făcut în baza Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate,
realitate, regularitate şi oportunitate a operaţiunilor înscrise în documentele justificative
certificate.
Contul de execuţie a instituţiilor cu venituri proprii:
VENITURILE INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL
SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII Trim IV 2019
Prevederi
Prevederi
bugetare
Incasari
%
bugetare definitive
initiale
Venituri totale
32.518.910
33.524.610 31.964.192
95%
Venituri proprii
19.028.910
19.215.910 17.579.748
91%
Subventii
13.490.000
14.168.000 14.243.744
101%
Donatii si
0
100%
sponsorizari
140.700
140.700
Alte sume primite
din fonduri de la
32.518.910
Uniunea
33.524.610
95%
Europeana
31.964.192
CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII Trim IV 2019

Întocmit: Bokor Erzsebet
Compartimentul buget contabilitate

Credite
bugetare
initiale
Cheltuieli totale,
din care:
Invatamant
Sanatate

Credite bugetare
definitive

33.661.140

34.666.840

1.527.020

1.604.020

32.134.120

33.062.820

Plati

32.393.448
1.227.030
31.166.418

%
93%
76%
94%

În temeiul art. 88, art. 129 alin.(2) lit.b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.a, art.139 alin.(3) lit.a și
art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, propun aprobarea hotărârii

privind contul de execuţie a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul IV /
2019 conform anexelor nr 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Contabil
Bokor Erzsebet

Întocmit: Bokor Erzsebet
Compartimentul buget contabilitate

