ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al anului 2017, al orasului
Valenii de Munte

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
-

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Ordinul M.F.P.nr.3244/22.12.2017 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind
incheierea exercitiului bugetar al anului 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand cont de expunerea de motive a primarului, raportul intocmit de catre Serviciul buget
– finante, impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum si de
raportul comisiei pentru activitati economico – financiare si agricultura;
In temeiul art.36 alin.(4) lit.a) si art.45 din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare:

Art.1. Aproba contul de executie a bugetului local al anului 2017, prevazut in anexa care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: Primarul si Serviciul Buget – finante,
impozite si taxe locale .
Hotararea se afiseaza la sediul Primariei orasului Valenii de Munte.
Comunicarea si afisarea se vor face de catre Biroul de administratie publica locala.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Iorga Gabriela

CONTRASEMNEAZA,
Secretar – Onoiu Elena - Adina

VALENII DE MUNTE 31 mai 2018
NR._______.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMAR
NR.______/___________
EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe
anul 2017
Art.57, alin.(1) din legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede că Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre
aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de
execuţie a bugetelor, în următoarea structură:
a) la venituri:


prevederi bugetare iniţiale;



prevederi bugetare definitive;



încasări realizate;

b) la cheltuieli:


credite bugetare iniţiale;



credite bugetare definitive;



plăţi efectuate.

Aliniatul (4) al aceluiaşi articol prevede că situaţiile financiare anuale se prezintă de către
ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităţilor deliberative.
Având în vedere aceste articole, coroborate cu prevederile art.63 alineat (4) lit. b, din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
care prevede ca atribuţie a primarului întocmirea proiectului bugetului local şi a contului de
încheiere a exerciţiului bugetar pe care le supune aprobării consiliului local, s-a întocmit contul de
execuţie al anului 2017 ce cuprinde veniturile şi cheltuielile bugetului orasului Valenii de Munte
defalcate pe ce două secţiuni (funcţionare şi dezvoltare), inclusiv modificările intervenite pe
parcursul anului, ca efect al rectificărilor efectuate.
În baza celor expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun
spre aprobare.

PRIMAR,
FLORIN CONSTANTIN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
SERVICIU B.F.I.T.L.
NR._______/______________

RAPORT
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017 al
oraşului Vălenii de Munte
În conformitate cu:
-

Ordinul M.F.P.nr.3244/22.12.2017 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind
incheierea exercitiului bugetar al anului 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;

-

prevederile art.57 alin.1 din Legea 273 /2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare care prevede – „Ordonatorii principali de credite
întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a
anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în
următoarea structură:

a) la venituri:


prevederi bugetare iniţiale;



prevederi bugetare definitive;



încasări realizate;

b) la cheltuieli:


credite bugetare iniţiale;



credite bugetare definitive;



plăţi efectuate”

Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale, propune spre aprobare contul de execuţie
al bugetului local al oraşului Vălenii de Munte, pe cele două secţiuni, sectiunea de functionare si
sectiunea de dezvoltare, la data de 31.12.2017 conform anexei.
Prevederile finale aferente veniturilor bugetului local pe anul 2017, au fost în sumă de
37.936.000 lei si incasari realizate de 33.169.398,82 lei (87,43%), iar prevederile finale pentru
cheltuieli au fost în sumă de 45.627.000 lei si plati efectuate de 30.399.253 lei (66,63 %).
Fata de cele prezentate mai sus, rezulta ca in exercitiul bugetar 2017, contul de incheiere
prezinta un sold de 10.461.573,14 lei.
Veniturile şi cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale, nu s-au
înregistrat depăşiri la capitolele de cheltuieli şi nu au fost efectuate plăţi fără repartizări în capitole
bugetare şi deschideri de credite.
La finele anului 2017 nu au fost înregistrate arierate şi nici plăţi restante.
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Cheltuielile pe anul 2017 au fost efectuate conform prevederilor bugetare la capitolele
pentru care au fost prevăzute (cheltuieli de personal, bunuri si servicii, asistenta sociala, transferuri
intre institutii publice, alte cheltuieli, cheltuieli de capital).
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu
modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare, propunem spre aprobare contul de incheiere a exercitiului
bugetar pe anul 2017, la venituri la sum de 33.169.398,82 lei, iar la cheltuieli la suma de 30.399.253
lei. Rog Consiliul Local sa aprobe acest proiect de hotarare.

ŞEF SERVICIU BUGET - FINANTE,
IMPOZITE SI TAXE LOCALE,
Niţu Elena
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