ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CUZĂPLAC
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 2
din 29 ianuarie 2007
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Cuzăplac pe
anul 2006
Consiliul Local al Comunei Cuzăplac;
Având în vedere raportul compartimentului buget-finanţe,contabilitate impozite şi
taxe nr. 203 din 23 ianuarie 2007 cu propunerea de aprobare a contului de execuţie a bugetului
local al comunei Cuzăplac pe anul 2006,expunerea de motive şi avizul comisiei de specialitate a
consiliului Local;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale şi
art. 38 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215 / 2001, modificată şi completată;
În temeiul art. 46 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001,
modificată şi completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă contul de execuţie a bugetului local al Comunei Cuzăplac pe anul
2006 ,astfel;
a) la partea de venituri ;
- prevederi bugetare iniţiale ....................................
- prevederi bugetare definitive................................
- încasări realizate ..................................................

976.000 lei
1.636.730 lei
1.588.207, 51 lei

b) la partea de cheltuieli
- credite bugetare iniţiale........................................
- credite bugetare definitive...................................
- plăţi efectuate .....................................................

976.000 lei
1.636.730 lei
1.539.271,31 lei.

Art. 2. Excedentul bugetar la sfârşitul anului 2006 în sumă de 48.936,20 lei se
virează la fondul de rulment,urmând a fi cheltuit conform prevederilor legale.
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Art. 3. Aprobă contul de execuţie a bugetului pe anul 2006 la activităţi autofinanţate
astfel ;
a) la căminele culturale
- venituri iniţiale........................………… 39.000 lei
- venituri definitive………………………. 140.000 lei
- venituri realizate……………………….. 128.418 lei
- cheltuieli ……………………..………… 128.418 lei
b) la păşuni comunale
- venituri definitive .................................
- venituri realizatee .................................
- cheltuieli ................ ..............................
c) pădure comunală
- venituri definitive...................................
- venituri realizatre...................................
- cheltuieli ...............................................
d) gospodărie comunală
- venituri definitive ...................................
- venituri realizate ....................................
- cheltuieli .................................................
- sold la sfârşitul anului.............................

20.000 lei
14.047 lei
14.047 lei
20.000 lei
19.574 lei
19.574 lei
20.000 lei
57.421 lei
37.490 lei
19.931 lei

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Pop Mircea,
primarul comunei şi Giurgiu Zamfira, referent- contabil.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Prefectul Judeţului Sălaj;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice SĂLAJ;
- compartiment buget-finanţe,contabilitate, impozite şi taxe;
- afişare în localităţile comunei;
- dosar şedinţe consiliu local;
- d.lui primar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Puşcaş Gherasim,

CONTRASEMNEAZĂ,
p. Secretar comună,
Mureşan Ioan,
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