HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I – 2018
al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului, înregistrată cu nr. 2712/ 04.04.2018;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 2685/ 03.04.2018;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 3188/ 25.04.2018;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 3189/ 25.04.2018;
- prevederile art.49 alin.13, lit. a) şi b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2018, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2018 al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu.
- prevederile art.36, alin.(4), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(1), art.115, alin.(1), lit.’’b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată ulterior şi cu respectarea art. 115 alin. (3) şi alin.(6) din
acelaşi act normative.

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1.- Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I - 2018 al comunei Gogoşari,
judeţul Giurgiu, în structura următoare:
La partea de venituri, contul de execuţie, sursa A - buget local la data de 31.03.2018 se prezintă,
astfel:
1) prevederi bugetare ptr anul 2018
2720 000 lei
2) încasări realizate total:
1 772 647 27lei
din care:
- secţiunea funcţionare
809328.63 lei
- secţiunea dezvoltare
963318.64 lei
La partea de cheltuieli, contul de execuţie la data de 31.03.2018 se prezintă, astfel:
1) prevederi bugetare anuale definitive
2 720 000 lei
2) plăţi efectuate total:
525251.34 lei
din care:
- secţiunea functionare
518051.34 lei
- secţiunea dezvoltare
7 200 lei
Rezultatul exerciţiului bugetar la finele trimestrului I 2018, sursa A- buget local, se prezintă sub forma
unui excedent în valoare totală de 1247395.96 lei, repartizat pe secţiuni atfel:
- secţiunea funcţionare
291277.29 lei
- secţiunea dezvoltare
956118.64 lei
conform anexei nr.1.

ART.2 . – Se aprobă contul de execuţie al activităţiilor finanţate integral din venituri proprii pe trim.I 2018, al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, în structura următoare:
La partea de venituri, contul de execuţie, sursa E- activităţi finanţate integral din venituri proprii la
data de 31.03.2018 se prezintă, astfel:
1) prevederi bugetare trimestrul I ptr anul 2018
25 000 lei
2) încasări realizate total:
1 243 02lei
din care:
- secţiunea functionare
124302 lei
- secţiunea dezvoltare
0 lei
La partea de cheltuieli, contul de execuţie la data de 31.03.2018 se prezintă, astfel:
1) prevederi bugetare trimestrul I anul 2018
25 000 lei
2) plăţi efectuate total:
0 lei
din care:
- secţiunea functionare
0 lei
- secţiunea dezvoltare
0 lei
Rezultatul exerciţiului bugetar la finele trimestrului I 2018, sursa E- activităţi finanţate integral din
venituri proprii, se prezintă sub forma unui excedent în valoare totala de 124 302 lei, repartizat pe secţiuni
atfel:
- secţiunea funcţionare
124 302 lei
- secţiunea dezvoltare
0 lei
conform anexei nr.2.
ART.3. - Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din hotărâre.
ART.4.- Primarul comunei Gogoşari împreună cu d-na Pîrvu Loredana – consilier în cadrul aparatului
de specialitate al primarului, vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Contraseamnează,
Secretar,

Consilier local, Chiru Mariana

Chelu Elena Iuliana
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Subsemnatul, Daia Dănuţ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, referitor la
proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe
trim. I - 2018 al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, având în vedere prevederile art.49,
alin.12 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată
ulterior, care prevede: “În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel
târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au
obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile
deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului
împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu
gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul
anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a
plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero” şi a Referatului întocmit de
compartimentul financiar-contabil, prin care propune încheierea exerciţiului bugetar pe
trim. I al anului 2018, vă rog să aprobaţi încheierea exerciţiului bugetar pe trim. I – 2018,
urmând a se elabora un proiect de hotărâre de către Consiliul local Gogoşari, în prima
şedinţă ordinară.

P R I M A R,
Daia Dănuţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
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Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ
Nr.3188 / 25.04.2018

RAPORT
Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget – finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Pirvu Iulian
Rauta Gheorghe, Chira Iulica, Chican Constantin, Rosu Mirel Catalin”, s-au
întrunit azi 25.04.2018, având următoarea ordine de zi: “ Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I-2018 al
comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită
încheierea exerciţiului bugetar pe trim. I - 2018, comisia de buget-finanţe este
de acord cu cele expuse mai sus, supus la vot de preşedintele de comisie se
aprobă în unanimitate de voturi de către toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRII,

Pirvu Iulian

Rosu Mirel Catalin

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică
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Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr. 3189 / 25.04.2018

AVIZ
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Plesea Ilie, Licuta Catalin George, Chiru Mariana” în şedinţa de azi
25.04.2018 au analizat următoarea ordine de zi: “Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I-2018 al
comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune
adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă de toţi cei
prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,

Secretar,
Licuta Catalin George

Membru,
Chiru Mariana

