
 

 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL  

Str. Soseaua Constantei nr. 45 

Tel / Fax : 0241 874825     

     

 

H O T A R A R E A   NR. 1 
privind aprobarea contului de executie bugetaraal anului 2014 

 

Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta ordinara  

din 30.01.2015,  

   Avand in vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Crucea, domnul Gheorghe Frigioi ;  

 

      - Referatul de specialitate al compartimentului contabilitate ; 

 

      - Raportul comisiei de specialitate buget – finante al Consiliului Local Crucea ; 

 

       - Avizul pentru legalitate dat de secretarul Comunei Crucea ; 

 

      - Prevederile art.49, alin(12) , art.73 , Alin(3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

modificata si completata ulterior ; 

 

In temeiul prevederilor art. 36, alin2,lit.”b”coroborat cu alin 4,lit.”a”si ale  art. 45 alin.2,lit.a  din Legea 

nr. 215/2001 privind administratia publica locala. 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1 Se aproba contul de executie al bugetului local al Comunei Crucea, judetul Constanta , aferent 

anului 2014, la partea de venituri in suma de 7.998.590 lei si la partea de cheltuieli in suma de 7.671.614 lei cu 

un excedent al anului 2014 de 326.976 lei, conform anexelor nr.1 si nr.2 , care fac parte integranta din prezenta 

hotarare.  

Art.2 Primarul comunei impreuna cu compartimentul financiar – contabil vor urmari efectuarea 

tuturor operatiunilor in evidenta conturilor. 

 

Art.3.Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei Crucea, Institutiei Prefectului- 

Judetul Constanta, primarului  si compartimentului contabilitate din cadrul primariei  . 

    Prezenta hotarare a fost adoptata cu ____voturi pentru ,___voturi contra si ____ abtineri . 

 

  Crucea , 30.01.2015                                                                           

                                                                                                            

Presedinte de sedinta,   

  Dragan Dorel                                                                                                          Contrasemnez     

                                                                                                                                                           Secretar ,                              

                                                                                                            REVEICUTA  GURGU 

 

 

 

 

Anexa 1 la HCL nr1/2015 

 



 

 

 

 

VENITURI 

 

Cod 

indicator 

 

 

Buget  

31.12.2014 

 

Executie 

31.12.2014 

       Venituri totale 00.01 9.165.044 

 

7.998.590 

Impozit venit transfer proprietate imobiliara 

pers,fizice  

03.18.00 60.000 23.305 

Cote  si sume defalcate din impozitul pe venit 

din care :  

04.00.00 2.609.606 2.394.936 

- cote defalcate din impozitul pe venit  04.01.00 600.000 385.330 

- sume alocate de Consiliul Judetean pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

04.04.00 2.009.606 2.009.506 

Impozite si taxe pe proprietate din care : 07.00 915.000 780.042 

-impozit pe cladiri 07.01.00 120.000 104.237 

-impozit pe terenuri  07.02.00 795.000 675.144 

Taxe judiciare de timbru pentru activitatea 

notariala  

07.03.00  681 

Sume defalcate din TVA 11.00 2.647.199 2.647.107 

- sume defalcate din TVA pentru finantarea 

cheltuielilor  descentralizate la nivelul comunelor 

,oraselor. 

11.02.00 1.685.239 1.685.147 

-sume defalcate dinTVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

11.06.00 961.960 961.960 

Taxe pentru utilizarea  bunurilor  din care: 16.00.00 1.228.402 1.144.578 

-taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.00 105.000 80.092 

Alte taxe pt.utilizarea bunurilor ,autorizarea sau 

pe desfasurare de activitati 

16.50.00 1.123.402 1.064.486 

Alte impozite si taxe 18.00.00 20.000 17.188 

Venituri din proprietate 30.00.00 30.000 24.885 

- venituri din concesiuni si inchirieri  30.05.30 30.000 24.885 

Venituri din prestari servicii si alte activitati 33.00.00 106.000 15.398 

Venituri din prestari servicii 33.08.00 106.000 15.398 



Venituri din taxe extrajudiciare de timbru 34.02.00 20.000 540 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni 35.01.02 30.000 28.431 

Diverse  venituri 36.50.00 45.000 43.498 

Venituri din vanzarea unor bunuri apartind 

domeniului privat  

39.07.00 3.588 3.588 

Incasari din rambursarea 

imprumuturilor acordate 

40.00.00 313.842 79.168 

Sume din execedentul bugetar  din anul 2013 40.14.00 313.842 79.168 

Subventii de la bugetul de stat   42.00.00 240.190 213.904 

Subventii de la bugetul de stat   42.20.00 180.190 160.189 

Subventii pt incalzire locuinte  42.34.00 10.000 3.715 

Finantarea programului national de dezvoltare 

locala 

42.65.00 50.000 50.000 

Sume primite de la UE din care : - -  

Fondul European de Dezvoltare Regionala 

 

45.01.00 582.022 582.022 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 

45.01.01 166.455 166.455 

Prefinantare 45.01.03 415.567 415.567 

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  

 

45.04.00 314.195 - 

 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent  

45.04.01 80.000 - 

                                     

  Primar,                                                                                         Inspector , 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 2 la HCL nr.1/2015 

 

 

 CHELTUIELI 

 

 

Cod 

indicator 

 

 

Buget  

31.12.2014 

 

Executie 

31.12.2014 

       Cheltuieli totale   9.165.044 7.671.613 

Servicii publice general din care : 51.00.00 3.077.026 2.806.481 

- cheltuieli de personal 51.00.10 610.000 592.895 

-  bunuri si servicii 51.00.20 1.168.662 1.123.685 

Rambursari de credite 51.00.81 1.298.364 1.089.901 

Fondul de rezerva 54.00.05 50.000 - 

Tranzactii privind datoria publica 55.00.00 157.211 157.211 

- dobanzi 55.00.03 157.211 157.211 

Alte actiuni – ordine publica si siguranta 

nationala  

 

61.00.00 126.000 49.426 

- cheltuieli de personal 61.00.10 10.000 7.159 

 - bunuri si servicii 61.00.20 116.000 42.267 

Invatamant din care : 

 

65.00.00 1.807.439 1.796.598 

- cheltuieli de personal 65.00.10 1.299.439 1.299.439 

- bunuri si servicii 65.00.20 508.000 497.159 

Cultura religie si actiuni privind activitatea 

sportiva din care : 

 

67.00.00 311.186 300.663 

- bunuri si servicii 67.00.20 254.000 243.477 

- cheltuieli de capital 67.00.71 57.186 57.186 

Asigurari si asistenta sociala  68.00.00 346.810 278.923 

- cheltuieli de personal 68.00.10 230.762 185.762 

- asistenta sociala 68.00.57 116.048 93.161 



Servicii de dezvoltare publica si locuinte 

materiale si servicii din care : 

70.00.00 3.219.372 2.242.653 

- bunuri si servicii 70.00.20 565.229 540.439 

- proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile 

70.00.56 2.238.346 1.329.174 

- cheltuieli de capital 70.00.71 415.797 373.040 

Transporturi din care : 84.00.00 60.000 35.650 

- bunuri si servicii   84.00.20 60.000 35.650 

Alte actiuni economice din care : 87.50.00 10.000 4.008 

- bunuri si servicii   87.50.20 10.000 4.008 

 

 

Primar,                                                                                                    Inspector , 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie  

al bugetului local pentru  anul 2014  

                                                                          

  Doamnelor si domnilor consilieri ! 

 

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. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare; 

• H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;  

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al 

comunei Crucea  Proiectul de Hotarare privind aprobarea Contului de executie 

aferent anului 2014, la partea de venituri  in suma de 7.998.590 lei si la partea de 

cheltuieli in suma de 7.671.614 lei cu un excedent al anului 2014 de 326.976 lei, 

conform anexelor prezentate. 

 

 Crucea ,30.01.2015  

                   Primar , 

    

 

                                GHEORGHE FRIGIOI  

 



ROMANIA                                                                                       

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

 

RAPORT 

 

la Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie  

al bugetului local pentru  anul 2014  

 

  Doamnule primar ! 

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. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

 H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de    aplicare a Legii 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 

Supun spre aprobare contul  de executie aferent anului 2014, la partea de venituri  in 

suma de 7.998.590 lei si la partea de cheltuieli in suma de 7.671.614 lei cu un excedent al 

anului 2014 de 326.976 lei, conform anexelor prezentate. 

    Crucea ,23.01.2015  

 

   Intocmit, 

Inspector 

 

 

 


