
                                                                      

ROMANIA                      
Judetul GALATI                                                                              Tel. :0236863444
COMUNA VALEA MARULUI                                 Tel/fax : 0236863400/0336432402                       
CONSILIUL LOCAL                                                                                    
                                                                                              valea_marului@gl.e-adm.ro
                                                                                                                                                                                                                

H O T Ă R Â R E A  nr. 34
din 25.03.2020

           Privind: aprobarea  încheierii contului  de execuţie al bugetului local  pentru 
exerciţiul  bugetar pentru anul 2019 

Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 604/12.03.2020;
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galați, întrunit în sedința 
ordinară, în data de 25.03.2020;

Având in vedere :
                - expunerea de motive prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr.  
605/12.03.2020;  
        - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar-contabil,   
înregistrat sub nr. 606/12.03.2020;

    -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;           
În baza prevederilor:
      - art.58, ali.1), lit.(b) din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare;  
             - art. 4, paragraful 1 şi 2 din Carta Europeană a autonomiei locale adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

 - art.6, alin.3 şi art.29, alin.4 din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;
          În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, 
ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ;



H O T Ă R Ă  Ş T E :

Art.1.  Se aprobă încheierea contului  de execuţie al bugetului local  pentru 
exerciţiul  bugetar pentru anul 2019 in  structura urmatoare :
                                                                                                                 lei
a) La venituri

1. - prevederi bugetare initiale --------------- 17.556.000
2. - prevederi bugetare finale ----------------
-

18.236.000

3. – drepturi constatate ------------------------ 6.662.727
4. – incasari realizate ------------------------ 5.693.971
5. – stingeri pe alte cai 
……………………………

121.311

6. – creante de incasat ------------------------- 847.445

b) La cheltuileli
1. - prevederi bugetare initiale --------------- 18.690.000
2. - prevederi bugetare finale ----------------
-

19.390.000

3. - plati efectuate ------------------------------- 6.649.958
4. – excedent/deficit ---------------------------- + 398.612

1.1. Detalierea la venituri pe capitole subcapitole si paragarfe este detaliata 
in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

1.2. Detalierea la cheltuieli pe capitole, sucapitole, titluri, articole si aliniate 
de cheltuiala sunt detaliate in anexa nr. 2 la prezenta hoatarare.

Art.2.  Soldul de 398.612  lei a fost virat in ,, Sume rezultate din executia bugetara a 
anilor precedenti’’ la 31. 12. 2019 si urmeaza a fi folosit pentru imprumuturi pentru 
cheltuielile sectiuni de functionare si finantarea  cheltuielilor sectiuni de dezvoltare 
in cursul anului 2020.

Art. 3. Se aproba incheierea contului  de executie al bugetului din venituri proprii si 
subventii de la bugetul local pentru exercitiul  bugetar pentru anul 2019 in  
structura urmatoare :

a) La venituri
1. - prevederi bugetare initiale --------------- 154.000
2. - prevederi bugetare finale ----------------
-

204.000

3. – drepturi constatate ------------------------ 201.393
4. - incasari realizate --------------------------- 192.522



5. – stingeri pe alte cai 
…………………………..

8.871

5. creante de incasat --------------------------- 0

b) La cheltuileli
1. - prevederi bugetare initiale --------------- 164.000
2. - prevederi bugetare finale ----------------
-

214.000

3. - plati efectuate ------------------------------- 203.457
4. – excedent/deficit cumulat la sfarsitul 
anului in sold

 - 10.935

3.1. Detalierea la venituri pe capitole subcapitole si paragarfe este detaliata 
in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

3.2. Detalierea la cheltuieli pe capitole, sucapitole, titluri, articole si aliniate 
de cheltuiala sunt detaliate in anexa nr. 4  la prezenta hoatarare.

Art. 4. Se aproba incheierea contului  de executie al bugetului creditelor interne 
pentru exercitiul  bugetar pentru anul 2019 in  structura urmatoare :

a) La venituri
1. - prevederi bugetare initiale --------------- 446.000
2. - prevederi bugetare finale ----------------
-

446.000

3. – drepturi constatate ------------------------ 446.000
4. - incasari realizate --------------------------- 446.000
5. – stingeri pe alte cai 
…………………………..

0

5. creante de incasat --------------------------- 0

b) La cheltuileli
1. - prevederi bugetare initiale --------------- 446.000
2. - prevederi bugetare finale ----------------
-

446.000

3. - plati efectuate ------------------------------- 132.409
4. – excedent/deficit cumulat la sfarsitul 
anului in sold

+ 313.591

4.1. Detalierea la venituri pe capitole subcapitole si paragarfe este detaliata 
in anexa nr. 5 la prezenta hotarare.



4.2. Detalierea la cheltuieli pe capitole, sucapitole, titluri, articole si aliniate 
de cheltuiala sunt detaliate in anexa nr. 6  la prezenta hoatarare

Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin grija 
Primarului comunei Valea Mărului.

       Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal,  prin grija 
secretarului comunei, Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi adusă la cunoştinţa 
cetăţenilor prin publicarea pe pagina de internet : www.primariavaleamarului.ro

Preşedinte de şedinţă,                                                 Contrasemnează,
                                                                Secretar general al comunei,

Cuza Ionuț-Cătălin                                         Dumitrașcu Maranda


