
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
P R O I E C T nr. 11 din 22.01.2015 

 

 
Avizat, 

Secretar, 
Bostan Ionel 

 
 
  

H O T A R A R E 
privind aprobarea contului de executie a bugetului local pentru anul 

2015 

Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt; 
 
Având în vedere prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii nr. 
339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

Vazand raportul de gestiune al primarului si al  Compartimentului finante, 
contabilitate impozite si taxe locale, expunerea de motive a Primarului comunei 
Bodesti, si   avizele comisiilor de specialitate a Consiliului local Bodesti; 
 În temeiul art. 36 alin (4) litera a) si art. 45 alin. 2 lit. a) din Legea 
nr.215/2001, privind administratia publică locală, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă  încheierea contului de executie a bugetui local pentru 
anul 2015, la venituri în sumă de 8.074.666,02 lei , iar la cheltuieli în sumă de 
7.872.683,93 lei, cu un excedent al bugetului local de 201.982,09  lei. 

Art.2.  Primarul si compartimentul contabilitate impozite si taxe locale  vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
 Art.3.  Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotarare 
autoritatilor si persoanelor interesate. 
_________________________________________________________________ 
 
 
 

Initiator, 
Primar, 

Macovei Ioan 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de executie a 

bugetului local pentru anul 2015 

Avand in vedere prevederile din: 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013; 
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

 
 Conform art. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale 
cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza faptul ca in lunile aprilie, iulie 
si octombrie, pentu trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie pentru trimestrul al IV-
lea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre 
analiza si aprobare de catre autoritatiile deliberative, executia bugetelor intocmite pe 
cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului sa 
nu se inregistreze plati restante iar diferenta dintre suma veniturilor incasate si 
excedentul anului anterior utilizat pentu finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o 
parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte sa fie mai mare 
decat zero. 
 Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al comunei 
Bodești Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local 
pentru anul 2015. 

 
 

Primar, 
Macovei Ioan 
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RAPORT DE GESTIUNE 
cu privire la bugetul de venituri  si cheltuieli pe anul 2015 

 
Bugetul local al comunei Bodesti a fost aprobat initial la un nivel de 

2.915.000 lei la venituri si 3.057.000 lei la cheltuieli, prin H.C.L. nr.3/11.02.2015; 
Bugetul local a fost rectificat ulterior prin HCLnr.10/26.03.2015,HCL 

nr.18/23.04.2015, HCL nr.23/18.05.2015, HCLnr.28/28.05.2015,HCL 
nr.30/29.06.2015,HCL nr.37/27.07.2015,HCL nr.46/28.08.2015,HCL 
nr.48/30.09.2015,HCL.nr.54/27.10.2015,HCLnr.55/12.11.2015 si HCL 
nr.64/22.12.2015. 

Bugetul Consiliului local al comunei Bodesti pe anul 2015 aprobat la suma 
totală de 3.569.370  lei,a fost repartizată, la partea de venituri, astfel:  

-lei- 

Cod  Denumirea indicatorilor Prevederi 
initiale 

Prevederi 
definitive 

Incasări 
realizate 

04.02  Cote si sume defalcate 
din i.v. 

454.000  644.590        624.481 

03.02 Impozit pe venit - -               
137 

07.02  Impozite si taxe pe 
proprietate 244.000  244.000  303.962  

11.02  Sume defalcate din TVA 2.039.150  3.327.560  3.326.754  

16.02 
Impozit pe mijloace de 
transport 130.000 130.000 144.509 

30.02  Venituri pe proprietate-
concesiuni 48.000  48.000  55.092  

35.02  Venituri din amenzi 43.000  43.000  63.011  
36.02  Diverse venituri 228.220  227.220  133.675  

37.02 Transferuri 
voluntare(donatii si 
sponsorizari) 

- 20.000 20.000 

42.02  Subventii 116.000 3.530.000 2.740.034  

43.02 Subventii de la alte 
administratii - - 37.890 



45.02 Sume primate de la UE 267.000 655.000 625.121 

  T O T A L          3.569.370 8.869.370  8.074.666  
 

Din suma totală de 9.345.370  lei,aprobată pentru anul 2015,sau deschis 
credite bugetare în sumă de 9.085.271  lei,plătile efectuate fiind de 7.872.684  
lei ,astfel:                       

      -lei- 

Denumirea indicatorilor Prevederi  Plăti  

Cheltuieli totale,d.c: 9.345.370  7.872.684 

• Cheltuieli curente: 
• Cheltuieli de personal;  
• cheltuieli materiale ;  
• asistenta sociala; 
• alte cheltuieli 
• alte transferuri 
• transferuri cu character general 
• fond de rezerva la dispozitia autoritatilor 

locale 

4.523.970 
2.323.500 
1.487.970 

359.000 
35.000 
36.000 

100.000 
 

182.500 

4.204.466 
2.312.693 
1.377.137 

345.413 
33.300 
35.923 

100.000 
 

- 
Cheltuieli   de capital 4.821.400 3.668.218 
   
 
Pe capitole bugetare cheltuielile se prezintă astfel: 

                    -lei-  

Cod  Denumirea indicatorilor Credite 
initial 

aprobate 

Credite 
definitiv 
aprobate 

Plăti 
efectuate 

51.02  Autorităti publice 714.690  961.190  898.703  
54.02 Alte servicii publice generale 266.000 182.500 - 

56.02 
Transferuri cu character 
general diferite nivele ale 
administratiei 

- 100.000 100.000 

61.02  Ordine publica 450.500  456.000           
452.690  

65.02  Învătământ  1.320.000  3.321.200  2.478.268  
66.02  Sănătate  27.000  28.000  27.791  
67.02  Cultura  138.180  337.180  313.430  

68.02  Asistentă socială 285.000             
359.000  

345.413  

70.02  Servicii si dezvoltare publică 317.000 404.200  397.806  
74.02  Protectia mediului 172.000  230.000  175.317  
84.02  Transporturi              2.966.100  2.683.266  



355.000  
 T O T A L  4.045.370  9.345.370  7.872.684  

 
Excedentul anual al bugetului local,în sumă de 201.982,09 lei, 

a fost utilizat la constituirea fondului de rulment. 

Angajamentele legale rămase de plătit la finele anului 2016, în sumă de 
167.698  lei,  reprezintă: 
 furnizori……………………………….......................           0 lei; 
 decontări cu salariatii si contributii aferente...............167.698 lei; 
 

Mentionăm că administrarea si utilizarea mijloacelor financiare sau făcut cu 
respectarea Legii privind finantele publice locale, a Legii contabilitătii, precum si 
a celorlalte acte normative în vigoare. 

Totodată, mentionăm că darea de seamă contabilă pentru anul 2015 a fost 
întocmită conform normelor învigoare si avizată de Trezoreria Piatra Neamt, 
unde Consiliul local îsi are deschise conturile, care a confirmat exactitatea 
soldurilor. Situatiile financiare privind încheierea exercitiului financiar 2015  
întocmite de institutiile de învătământ subordonate, au fost centralizate la nivelul 
Primăriei Bodesti, împreună cu darea de seamă contabilă a Consiliului local au 
fost consolidate,în vederea depunerii la D.G.F.P. Neamt. 

Drept pentru care supunem spre  aprobare Consiliului local raportul de 
gestiune privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local 
Bodesti pe anul 2015. 

 
 

PRIMAR,                                                                           Contabil , 

   IOAN MACOVEI                                                            ec. MIOARA PASCU 
 


