
                       ROMÂNIA 

                            JUDEŢUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

 
                                                                                                          
 

H O T A R A R E A   NR.82 

privind aprobarea contului de execuţie bugetară 

pentru trimestrul III al anului 2016 

 

 
Consiliul Local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, în şedinţa ordinară din 

31.10.2016 ,  

Având in vedere: 

     -      Expunerea de motive prezentata de primarul comunei, iregistrata sub 

nr.410/RS/31.10.2016; 

            -  Referatul de specialitate al compartimentului contabilitate , înregistrat sub 

nr.5847/24.10.2016; 

      -   Raportul comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economice, 

financiare , protecţia mediului şi turism a Consiliului Local ,nr.413/RS/31.10.2016 ; 

       -  Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotărâre 

nr.400/RS/24.102016; 

      -   Prevederile art.49, alin(12) , art.73 , alin(3) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, modificată şi completată ulterior, 

 In temeiul prevederilor art. 36, alin2,lit.”b”coroborat cu alin 4,lit.”a”si ale  art. 45 

alin.2,lit.a  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului comunei Crucea, judetul Constanta,  

aferent trimestrului III al anului 2016, conform Anexelor nr.1 si nr.2 , care fac parte integranta 

din prezenta hotarare. 

Art.2. Primarul şi   compartimentul financiar – contabil vor urmari efectuarea tuturor 

operatiunilor in evidenta conturilor. 

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei Crucea, 

Instituţiei Prefectului- Judeţul Constanţa, primarului  si compartimentului contabilitate din 

cadrul primariei  . 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de____voturi pentru 

___voturi împotrivă  şi ____ abţineri,din totalul de _____consilieri prezenţi din cei 

____consilieri în funcţie. 

 

Crucea – 31.10.2016     

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                     Contrasemneaza,                         

                         Marian LEU                                                         SECRETAR,                    

                                                                                                   Reveicuta GURGU  

 



                        

 

          JUDETUL CONSTANTA 

                           COMUNA CRUCEA 

 

 

                                            

      

                                       

Anexa 1 la HCL nr.______________ 

 

 

 

VENITURI 

 

Cod 

indicator 

 

 

Buget 2016 

 

 

Executie 

Trim III 2016 

       Venituri totale 00.01 12.677.747 9.111.514 

Impozit venit transfer proprietate 

imobiliara pers,fizice  

03.18.00 45.000 49.827 

Cote  si sume defalcate din impozitul pe 

venit din care :  

04.00.00 2.218.286 1.689.655 

- cote defalcate din impozitul pe venit  04.01.00 406.000 328.313 

- sume alocate de Consiliul Judetean 

pentru echilibrarea bugetelor locale 

04.04.00 1.812.286 1.361.342 

Impozite si taxe pe proprietate din care : 07.00 2.010.000 2.039.073 

-impozit pe cladiri 07.01.00 1.055.000 1.169.274 

-impozit pe terenuri  07.02.00 950.000 865.108 

Taxe judiciare de imbre pentru 

activitatea notariala  

07.03.00 5.000 4.691 

Sume defalcate din TVA 

 

11.00 4.136.873 3.442.172 

- sume defalcate din TVA pentru 

finantarea cheltuielilor  descentralizate 

la nivelul comunelor ,oraselor. 

11.02.00 1.979.963 1.360.890 

sume defalcate din TVA pentru drumuri 11.02.05 3.00.000 300.000 

-sume defalcate dinTVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

11.06.00 1.856.910 1.781.282 

Taxe pentru utilizarea  bunurilor  din 

care: 

16.00.00 285.119 113.778 

-taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.00 105.000 96.234 

Alte taxe pt.utilizarea bunurilor 

,autorizarea utilizari buunurilor sau pe 

desfasurare de activitati 

16.50.00 180.119 17.544 



Alte impozite si taxe 18.00.00 20.000 17.664 

Venituri din proprietate 30.00.00 20.000 49.502 

- venituri din concesiuni si inchirieri  30.05.30 20.000 49.502 

Venituri din prestari servicii si alte 

activitati 

33.00.00 366.000 48.592 

Venituri din prestari servicii 33.08.00 100.000 25.308 

Contributia persoanelor   beneficiare de 

asistenta sociala  

33.12.00 266.000 23.284 

Alte venituri din taxe administrative  34.02.50 12.000 2.283 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni 35.01.02 25.000 26.884 

Venituri din vanzarea unor bunuri 39.07.00 14.030 14.030 

Sume din execedentul bugetar  din anul 

2014 

40.14.00 46.061 

 

46.061 

Subventii de la bugetul de stat   42.00.00 2.144.244 1.456.461  
42.20.00 78.419 78.419 

Finantarea Programului National de 

dezv rurala 

42.65.00 2.060.825 1.378.042 

Subventii pt incalzire locuinte  42.34.00 5.000 - 

Subventii de la alte administratii 43.30.00 7.126 2.656 

Sume primite de la UE  45.00.00 1.328.688 112.876 

Sume primite in contul platilor efectuate 

in anii anterior 

45.01.02 850.000 - 

Sume primite in contul platilor efectuate 

in anii anteriori 

45.04.01 478.348 112.876 

 

 

Anexa 2 la HCL nr. 

 

 CHELTUIELI 

Cod 

indicator 

 

Buget 2016 

Executie 

Trim III 2016 

       Cheltuieli totale   12.677.747 8.634.125 

Servicii publice general din care : 51.00.00 3.555.053 3.166.513 

- cheltuieli de personal 51.00.10 944.000 719.404 

-  bunuri si servicii 51.00.20 1.136.143 972.202 

Rambursari de credite 51.00.81 1.474.910 1.474.910 

Fondul de rezerva 54.00.05 120.000 - 

Alte actiuni – ordine publica si 

siguranta nationala  

61.00.00 74.800 31.972 

- cheltuieli de personal 61.00.10 24.800 18.179 

 - bunuri si servicii 61.00.20 50.000 13.793 

Invatamant din care : 65.00.00 2.189.538 1.538.674 

- cheltuieli de personal 65.00.10 1.380.597 1.007.461 



- bunuri si servicii 65.00.20 490.000 313.806 

- transferuri inte unitati ale 

administratiei publice 

65.00.51 7.126 2.657 

- asistenta sociala –tichete sociale 65.00.57 11.815 4.750 

- cheltuieli de capital 65.00.71 300.000 210.000 

Cultura religie si actiuni privind 

activitatea sportiva din care : 

67.00.00 220.000 192.045 

- bunuri si servicii 67.00.20 220.000 192.045 

Asigurari si asistenta sociala  68.00.00 1.106.901 457.736 

- cheltuieli de personal 68.00.10 655.851 344.940 

- bunuri si servicii 68.00.20 267.600 55.169 

- asistenta sociala 68.00.57 183.450 

 

57.627 

Servicii de dezvoltare publica si locuinte 

materiale si servicii din care : 

70.00.00 3.796.455 2.350.075 

- bunuri si servicii 70.00.20 779.375 672.970 

- proiecte cu finantare din fonduri 

externe nerambursabile 

70.00.56 447.195 184.277 

- cheltuieli de capital 70.00.71 2.569.885 1.492.828 

Transporturi din care : 84.00.00 1.600.000 888.738 

- bunuri si servicii   84.00.20 140.000 109.471 

- cheltuieli de capital 84.00.71 1.460.000 779.267 

Alte actiuni economice 87.00.00 15.000 8.372 

- bunuri si servicii   87.00.20 15.000 8.372 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta,                                                                          Secretar, 

 

Marian LEU                                                                             Reveicuta GURGU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 la HCL nr. 

 

 CHELTUIELI 

Cod 

indicator 

 

 

Buget 2016 

 

Executie 

Trim II 2016 

       Cheltuieli totale   10.680.940 5.937.370 

Servicii publice general din care : 51.00.00 3.425.053 2.686.446 

- cheltuieli de personal 51.00.10 944.000 470.885 

-  bunuri si servicii 51.00.20 1.096.143 740.653 

Rambursari de credite 51.00.81 1.474.910 1.474.910 

Fondul de rezerva 54.00.05 120.000  

Alte actiuni – ordine publica si 

siguranta nationala  

61.00.00 124.800 24.297 

- cheltuieli de personal 61.00.10 24.800 12.144 

 - bunuri si servicii 61.00.20 100.000 12.153 

Invatamant din care : 65.00.00 2.188.538 1.008.301 

- cheltuieli de personal 65.00.10 1.379.597 673.932 

- bunuri si servicii 65.00.20 490.000 255.377 

- transferuri inte unitati ale 

administratiei publice 

65.00.51 7.126 1.296 

- asistenta sociala –tichete sociale 65.00.57 11.815 3.400 

- cheltuieli de capital 65.00.71 300.000 74.296 

Cultura religie si actiuni privind 

activitatea sportiva din care : 

67.00.00 220.000 125.309 

- bunuri si servicii 67.00.20 220.000 125.309 

Asigurari si asistenta sociala  68.00.00 1.169.796 272.741 

- cheltuieli de personal 68.00.10 638.746 190.506 

- bunuri si servicii 68.00.20 257.600 31.551 

- asistenta sociala 68.00.57 183.450 50.684 

Servicii de dezvoltare publica si locuinte 

materiale si servicii din care : 

70.00.00 1.807.753 1.068.328 

- bunuri si servicii 70.00.20 769.375 470.861 

- proiecte cu finantare din fonduri 

externe nerambursabile 

70.00.56 447.195 92.294 

- cheltuieli de capital 70.00.71 591.183 505.173 

Transporturi din care : 84.00.00 1.610.000 744.320 

- bunuri si servicii   84.00.20 150.000 109.470 

- cheltuieli de capital 84.00.71 1.460.000 634.850 

Alte actiuni economice 87.00.00 15.000 7.628 

- bunuri si servicii   87.00.20 15.000 7.628 

 

Primar,                                                                    Inspector contabil, 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

 
AVIZ DE LEGALITATE 

dat conform art.117, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru 
trimestrul III al anului 2016, 

 
Competenta : prevederile art. 36, alin.(1) si  alin.(2), lit. b coroborat cu alin. 4 , lit. a si 
ale art. 45, alin 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, 

 
Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de  Raportul de specialitate al 
inspectorului contabil din cadrul Primăriei comunei Crucea, nr. 3947/15.07.2016; 

Dreptul material: prevederile art.49 , alin.(12) , art.73 , alin(3) din legea nr.273/2006 
privind finantele publice locale , modificata si completata ulterior; 

 

Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul cu votul majoritatii 

consilierilor locali în funcţie - art.45  , alin 2, li.a din Legea  nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Crucea , judetul Constanta ,  din 
data de 31.10.2016 
 
 
 
 
Data: 24.10..2016                                                                          SECRETAR UAT , 

                        
                                                                                 Reveicuta GURGU  

 
 
 
 
 


