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JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 

                  H O T A R A R E A   NR.    38 

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru timestrul I al anului 2015 

Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta 
ordinara din 21.04.2015 ,  

Avand in vedere: 
            - Expunerea de motive a primarului comunei Crucea, domnul Gheorghe 

Frigioi ;  
      - Referatul de specioalitate al compartimentului contabilitate 
      - Raportul comisiei de specialitate buget – finante a Consiliului Local. 

       - Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei. 
      - Prevederile art.49, alin(12) , art.73 , Alin(3) din Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, modificata si completata 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 administratia publica locala. 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1 Se aproba contul de executie al bugetului comunei Crucea, judetul 
Constanta , aferent trimestrului I al anului 2015, conform Anexelor nr.1 si nr.2 , care 
fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Primarul impreuna cu compartimentul financiar – contabil vor urmari 
efectuarea tuturor operatiunilor in evidenta conturilor. 

 
Art.3.Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei 

Crucea, Institutiei Prefectului- Judetul Constanta, primarului  si compartimentului 
contabilitate din cadrul primariei  . 

    Prezenta hotarare a fost adoptata cu ____voturi pentru ,___voturi 
contra si ____ abtineri . 
 

        Crucea , 21.04.2015                                                                               
                                                                                                               Contrasemneaza  

                                                                                                                     SECRETAR,                                      

 

        Presedinte de sedinta,                                                       Reveicuta Gurgu  

           Iosif Dobrin 

 

 

 

 



 

     Anexa 1 la HCL nr.38/2015 

 
 

 

VENITURI 

 

Cod 

indicator 

 

 

Buget 2015 

 

Executie 

Trim I 2015 

       Venituri totale 00.01 14.501.310 4.711.274 

Impozit venit transfer proprietate 

imobiliara pers,fizice  

03.18.00 40.000 9.182 

Cote  si sume defalcate din 

impozitul pe venit din care :  

04.00.00 1.333.690 413.612 

- cote defalcate din impozitul pe venit  04.01.00 400.000 93.922 

- sume alocate de Consiliul Judetean 

pentru echilibrarea bugetelor locale 

04.04.00 933.690 319.690 

Impozite si taxe pe proprietate din 

care : 

07.00 2.505.000 1.648.885 

-impozit pe cladiri 07.01.00 1.734.000 1.152.038 

-impozit pe terenuri  07.02.00 770.000 496.278 

Taxe judiciare de timbru pentru 

activitatea notariala  

07.03.00 1000 568 

Sume defalcate din TVA 

 

11.00 1.866.001 452.260 

- sume defalcate din TVA pentru 

finantarea cheltuielilor  

descentralizate la nivelul comunelor 

,oraselor. 

11.02.00 1.790.371 437.260 

-sume defalcate dinTVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

11.06.00 75.630 15.000 

Taxe pentru utilizarea  bunurilor  

din care: 

16.00.00 300.000 56.570 

-taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.00 100.000 49.155 

Alte taxe pt.utilizarea bunurilor 

,autorizarea utilizari buunurilor sau pe 

desfasurare de activitati 

16.50.00 200.000 7.415 

Alte impozite si taxe 18.00.00 20.000 8.300 

Venituri din proprietate 30.00.00 30.000 5.736 

- venituri din concesiuni si inchirieri  30.05.30 30.000 5.736 

Venituri din prestari servicii si alte 

activitati 

33.00.00 100.000 20.225 

Venituri din prestari servicii 33.08.00 100.000 20.225 



Alte venituri din taxe 

administrative  

34.02.50 2.000 - 

Venituri din amenzi si alte 

sanctiuni 

35.01.02 20.000 7.449 

Sume din execedentul bugetar  din 

anul 2014 

40.14.00 561.650 561.650 

    

Subventii de la bugetul de stat   42.00.00 895.300 886.903 

Subventii  de la bugetul de stat 42.20.00 888.300 886.621 

Subventii pt incalzire locuinte  42.34.00 7.000 282 

Sume primite de la UE  45.00.00 6.827.669 640.502 

Sume primite in contul platilor 

efectuate in anul curent 

45.01.01 4.818.660 640.502 

Sume primite in contul platilor 

efectuate in anul curent 

45.04.01 2.009.009 - 

    

    

 
 
Primar, 
 
                                                                                                    Inspector contabil, 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2 la HCL nr.38/2015 
 

 

 CHELTUIELI 

 

 

Cod 

indicator 

 

 

Buget 2015 

 

Executie 

Trim I 2015 

       Cheltuieli totale   14.501.310 3.207.954 

Servicii publice general din care : 51.00.00 1.811.160 406.905 

- cheltuieli de personal 51.00.10 650.000 162.755 

-  bunuri si servicii 51.00.20 1.081.160 257.350 

Rambursari de credite 51.00.71 80.000 - 

Fondul de rezerva 54.00.05 120.000 - 

Alte actiuni – ordine publica si 

siguranta nationala  

 

61.00.00 140.000 4.804 

- cheltuieli de personal 61.00.10 20.000 4.804 

 - bunuri si servicii 61.00.20 120.000 - 

Invatamant din care : 

 

65.00.00 1.796.531 444.587 

- cheltuieli de personal 65.00.10 1.318.700 340.117 

- bunuri si servicii 65.00.20 477.831 104.470 

Cultura religie si actiuni privind 

activitatea sportiva din care : 

 

67.00.00 200.000 46.553 

- bunuri si servicii 67.00.20 200.000 46.553 

Asigurari si asistenta sociala  68.00.00 414.240 68.425 

- cheltuieli de personal 68.00.10 279.240 27.045 

- asistenta sociala 68.00.57 135.000 41.380 

Servicii de dezvoltare publica si 

locuinte materiale si servicii din 

care : 

70.00.00 9.899.379 2.201.581 

- bunuri si servicii 70.00.20 765.000 174.305 

- proiecte cu finantare din fonduri 

externe nerambursabile 

70.00.56 8.620.129 2.016.776 

- cheltuieli de capital 70.00.71 514.250 10.500 

Transporturi din care : 84.00.00 120.000 35.099 

- bunuri si servicii   84.00.20 120.000 35.099 

 
 
 
Primar,                                                                    Inspector contabil, 



 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

 
 

. 
- EXPUNERE DE MOTIVE - 

la Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie  

a bugetului comunei Crucea  pentru trim.  I al anului 2015  
 

Avand in vedere prevederile din: 

•  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

•  Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

• -O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

•  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare; 

• H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;
 Conform art. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finantele publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza faptul ca in lunile 
aprilie, iulie si octombrie, pentu trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie pentru 
trimestrul al IV-lea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in 
sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatiile deliberative, executia 
bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in 
raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat 
la sfarsitul anului sa nu se inregistreze plati restante iar diferenta dintre suma 
veniturilor incasate si excedentul anului anterior utilizat pentu finantarea exercitiului 
bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de 
alta parte sa fie mai mare decat zero. 

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al 

comunei Crucea  Proiectul de Hotarare privind aprobarea Contului de executie al bugetului 

local de venituri si cheltuieli pentru trim. I al anului 2015 . 

 

 

 

 

P R I M A R, 

Gheorghe FRIGIOI  



JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 
Compartiment contabilitate 

 

REFERAT  DE SPECIALITATE 

privind aprobarea contului de executie a bugetului  

comunei Crucea, judetul Constanta pentru trim. I al anului 2015 
 

 Avand in vedere prevederile din: 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 
H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Conform art. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finantele publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, 
pentu trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie pentru trimestrul al IV-lea, 
ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre 
analiza si aprobare de catre autoritatiile deliberative, executia bugetelor intocmite pe 
cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului 
sa nu se inregistreze plati restante iar diferenta dintre suma veniturilor incasate si 
excedentul anului anterior utilizat pentu finantarea exercitiului bugetar curent, pe de 
o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte sa fie mai 
mare decat zero. 
 Operatiunile economice, de evidenta a veniturilor, de evidenta contabila a 
cheltuielilor se desfasoara in cadrul  compartimentului contabilitate . Operatiunile se 
evidentiaza cronologic si sistematic in baza documentelor justificative. 
 Contabilitatea institutiei se tine in partida dubla si urmareste sa asigure 
informatii ordonatorului de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si 
cheltuieli, patrimoniului, cat si informatii privind performantele financiare si fluxurile 
de trezorerie. 
Contabilitatea analitica este organizata conform normelor contabile, intocmindu-se 
balanta analitica pentru conturile de furnizori, creante , clienti, debitori, materiale. 
            Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste realizarile, 

dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si 

producatoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document 

previzional, care estimeaza marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de 

indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate in anul  

bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.  

                                                                                         Inspector , 
 
 


