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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.4093 din 18.07.2018 

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 

Oțeleni pe trimestrul II, anul 2018 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de _______ la 

care participă un număr de.......consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Benchea I. Robert este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai  

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni pe 

trimestrul II anul 2018; 

Având în vedere raportul Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.4380 din data de 30.07.2018; 

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia pentru activităţi economico-

financiare, administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni înregistrat la nr.___din_____________ ; 

Având în vedere prevederile art.49 alin. (12) și (13) precum și prevederile art 73 alin. (3) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea 215/2001 

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

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Oțeleni, județul Iași 

aferent trimestrului II al anului 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre 

ART.2 - Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul financiar-contabil  din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

Avizează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

Secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

Oțeleni,_____, 2018 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr.3840 din 09.07.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Oțeleni pe trimestrul II, anul 2018 

 

Avand in vedere prevederile art.49, alin.12 din Legea nr.273/2006 privind Finantele 

publice locale, "ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, 

spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele 

doua sectiuni, in luna urmatoare incheierii trimestrului. Astfel, se prezinta spre aprobare contul 

de executie aferent trimestrului II al anului 2018, dupa cum urmeaza:  

Executia bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Oteleni s-a efectuat prin Trezoreria 

Targu Frumos, prin evidentierea in conturi distincte a veniturilor incasate si a cheltuielilor 

efectuate, pe cele doua sectiuni: sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.  

Sectiunea de functionare, parte de baza obligatorie a bugetului, prezinta situatia 

veniturilor necesare finantarii cheltuielilor curente si platile efectuate pana la data de 29.06.2018, 

angajate si utilizate in corelare cu veniturile incasate.  

Sectiunea de dezvoltare, parte complementara a bugetului, cuprinde veniturile si 

cheltuielile aferente Programului de investitii, in limitele angajamentelor legale si bugetare ce au 

fost asumate pentru acest an bugetar.  

In aceasta perioada, procesul bugetar s-a derulat in limitele creditelor bugetare autorizate 

pe fiecare categorie de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Legii 273/2006 privind Finantele 

publice locale, referitoare la executia bugetara.  

Veniturile totale incasate la bugetul local al comunei Oteleni, la data de 29.06.2018, sunt 

in suma de 2.905.774 lei, reprezentand un procent de 130.48% fata de prevederile bugetului.  

Gradul de realizare a veniturilor proprii este de 172.80% , determinat ca raport intre 

veniturile proprii programate a se incasa( 843.000 lei) si cele efectiv incasate ( 1.456.740 lei) la 

data de 29.06.2018 . 

 Gradul de auto finantare din venituri proprii( exclusive cote), este de 34,55 % determinat 

astfel: venituri proprii incasate ( 1.003.853 lei) - total venituri incasate (2.905.774 lei).  

La partea de cheltuieli totale, Primaria Comunei Oteleni a inregistrat plati in suma de 

2.057.780 lei, reprezentand un procent de 71,16% fata de prevederile trimestriale.  

Ponderea sectiunii de functionare, determinata ca raport intre platile sectiunii de 

functionare si totalul platilor aferente bugetului local este de 64,27%, iar cea a sectiunii de 

dezvoltare determinata ca raport intre plățile sectiunii de dezvoltare si totalul platilor aferente 

bugetului local este de 35,73%.  

Din analiza bugetului local la data de 29.06.2018 rezulta ca UAT Oteleni se inregistreaza 

cu un excedent in suma de 574.192 lei, fara a prezenta plati restante sau arierate.  

Astfel, la incheierea trimestrului II al anului 2018, s-au inregistrat plati în suma de 

2.057.780 lei. 

Având în vedere cele expuse în paragrafele anterioare, vă propun adoptarea hotărârii în 

forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 


