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H O T Ă R Â R E A NR. 76/2017
privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul II 2017

Consiliul local al comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere expunerea de motive întocmită de primarul comunei
Densuş, înregistrată sub numărul 45/75 din 30.08.2017, raportul compartimentului
de resort numărul 46/78 din 21.09.2017 şi avizul favorabil al comisiei pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului local Densuş, nr. 47/64 din 27.09.2017;
În baza proiectului de hotărâre nr. 75/30.08.2017, privind aprobarea
execuției bugetare pentru trimestrul I I 2017;
În temeiul art. 49, alin. (12), din Legea privind finanţele publice locale, nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), litera “b”, alin. (4), litera
« a » şi art. 45, alin. (1), din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.- Aprobă execuţia bugetară pentru trimestrul II 2017, în următoarea
structură:

1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

A. VENITURI
Secţiunea de funcţionare:
Prevederi bugetare la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate
Secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate
B. CHELTUIELI
Secţiunea de funcţionare
Credite anuale aprobate la finele perioade de raportare
Credite trimestriale cumulate
Plăţi efectuate
Secţiunea de dezvoltare:
Credite anuale aprobate la finele perioade de raportare
Credite trimestriale cumulate
Plăţi efectuate

3.116.960 lei
1.800.340 lei
1.599.788 lei
26.500 lei
0 lei
412.155 lei

- 3.137.080 lei
- 1.820.460 lei
- 1.586.387 lei
- 731.980 lei
- 705.480 lei
- 412.155 lei

Art. 2.- Bugetul local al comunei Densuş, pentru trimestrul II 2017, este de
3.143.460 lei la venituri şi de 3.869.060 lei la cheltuieli şi se compune din două
secţiuni : secţiunea de funcţionare, cu un buget de 3.116.960 lei la venituri si
3.137.080 la cheltuieli şi secţiunea de dezvoltare, cu un buget de 731.980 lei la
cheltuieli si 26.500 lei la venituri.
Art. 3.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare .
Art. 4.- Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Densuş,
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei
Prefectului judeţului Hunedoara.

Densuş, 29 septembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ȚEBEAN CRISTINEL IONEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al
comunei Densuş, din data de 29 septembrie 2017, prin vot deschis, cu următorul
cvorum: 9 voturi “pentru”, 0 vot ”abţinere”, 0 voturi “contra.

