ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 1 / 2019
Privind utilizarea excedentului bugetului general al comunei Gălăuțaș
Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în ședința de îndată din
data de 8 ianuarie 2019 ;
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr. 4/1/07.01.2019 ;
Raportul de specialitate al contabilului institutiei privind utilizarea excedentului anual al
bugetului general al comunei Gălăuțaș rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018
nr. 4/2/07.01.2019 ;
Prevederile art. 58, art. 71 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 3809/2018 al Ministrului Finanţelor Publice, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;
Legea nr. 18/1991-Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi compeltările
ulterioare;
Raport de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv comisia
pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor cetăţenilor nr. 6/3/08.01.2019, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură,
familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 6/2/08.01.2019,
comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii
şi comerţ, nr. 6/1/08.01.2019 ;
În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin.(4) lit.a) şi art.63 alin.(4) lit.b) , art.45 alin.(2) şi
art.115 alin.(1) lit.b), alin.(7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, (r2), cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului general rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Gălăuţaş prin Compartimentul Contabilitate din aparatul de
specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului judeţului Harghita, primarului
comunei Gălăuţaş ,Compartimentului Contabilitate şi Agenției Judeteană a Finanţelor Publice
Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu.
Art.4. Cu aducere la indeplinire a prezentei se încredinţează primarul, secretarul
localităţii si compartimentul contabilitate.
Gălăuţaş, la 8 ianuarie 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Tompea Emil

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş,
Morar Monica-Camelia
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Anexa
Hotărârea Consiliului Local Gălăuţaş nr. 1 /2019
Nr.
crt.

Denumirea indicatorilor

Sume din
excedent-lei-

A

B
Excedentul bugetului local -cod A9800, total din care :

C
955.794,39 lei

1

2

a. cod 87.02.-Alte acțiuni economice, art 58.04.02- Finanțare
externă nerambursabilă pentru ”Reabilitare grădiniță Gălăuțaș
și construire centrală termică, comuna Gălăuțaș, județul
Harghita”

222.000 lei

b. Cap 61.05. Protecție civilă și protecție contra incendiilor, art.
58.04.02 –Finanțare externă nermabursabilă, pentru ”Dotarea
serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna
Gălăuțaș, județul Harghita cu un tractor dotat cu încărcător
frontal și retroexcavator pentru tractor”

83.853 lei

c. Cap. 84.02.03.01.-Drumuri și poduri, art. 71.01.30-Alte active
fixe pentru ”Modernizarea drumurilor publice în interiorul
comunei Gălăuțaș, județul Harghita; DC 72- Pod Mureș-Lim
CFR (centru); DC Primărie-Biserica ortodoxă-Pîrâul
Gălăuțașului; DC 74-Poligon; DC 74-Dragomir Ionel; DC 74Rusu Petru”

494.147 lei

d. cod 40.02.11- Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea temporară a glourilor de casă

155.794,39 lei

Excedentul bugetului activităților finanțate integral din venituri
proprii-cod E9800, total, din care:

1.564.657,23 lei

a. vărsăminte la bugetul local cod 36.02.05 Vărsăminte din
venituri și/sau disponibilitățile instituțiilor publice;

1.400.000 lei

b. cod 40.10.15.01- Sume utilizate de administrațiile locale din
excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

164.657,23 lei

TOTAL excedent buget general
2.520.451,62 lei
Gălăuţaş, la 8 ianuarie 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Tompea Emil

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş,
Morar Monica-Camelia

