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HOTĂRÂREA NR.7 

din data de 31 ianuarie 2020 

privind aprobarea contului anual de execuţie al  bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei 

Vărădia de Mureş pe anul 2019 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 

Având în vedere : 

- referatul de aprobare a Primarului comunei Vărădia de Mureş cu privire la aprobarea contului anual de 

execuţie al  bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Vărădia de Mureş pe anul 2019;  

- raportul compartimentului de specialitate - contabilitate cu privire la aprobarea contului anual de 

execuţie al  bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Vărădia de Mureş pe anul 2019;  

- Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 3751/2019, cu modificările ulterioare; 

- prevederilor  art.57 alin.1 și 4 și art.60 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.129 alin.4 lit.a din OUG 57/2019 – Codul administrativ ;  

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 

consilieri în funcție, 11 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 11 voturi « pentru », 0 voturi « 

impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind 

majoritatea absolută; 

In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

 

Art. 1. Se aprobă contul anual de execuție al  Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei 

Vărădia de Mureş pe anul 2019 pe cele două secţiuni, conform anexei , care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu urmărirea şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul al comunei Varadia de Mures şi Compartimentul contabil, comunicarea ei făcându-se prin grija 

secretarului comunei. 

 

 

PRESEDINTE, 

                               Sandu Faur  

CONTRASEMNEAZA,                                                                                                  

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu  

 

 

 

ANEXA 1 la HCL nr.7/30.01.2020 
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I. Bugetul General al Unităţii Administrativ - Teritoriale al comunei Varadia de Mures 

 

Contul de execuţie al bugetului general al comunei Varadia de Mures aferent trim IV  2019, sursa A 

(integral de buget), se prezintă in urmatoarea structură: 

- lei   -  

a) la venituri  

1. – Prevederi bugetare anuale aprobate la finele 

perioadei de raportare 

6.364.340 

2. - prevederi bugetare trim IV 2019 6.364.340 

3.- încasări realizate la 31.12.2019                                             2.820.140 

          Din care:   

- încasări secţiunea de funcţionare 2.197.203 

- încasări secţiunea de dezvoltare                                622.937 

b) la cheltuieli  

1.- credite bugetare anuale aprobate la finele 

perioadei de raportare                              

6.959.660 

2.-prevederi bugetare trim  IV 2019                                            6.959.660 

3.-plăţi efectuate la 31.12.2019                                                  2.768.182 

           Din care:  

- plăţi efectuate  secţiunea de funcţionare 2.135.147 

- plăţi efectuate secţiunea de dezvoltare    633.035 

 

Contul de execuţie al bugetului general al comunei Varadia de Mures aferent trim IV  2019, sursa E 

(activitati finantate integral din venituri proprii), se prezintă in urmatoarea structură: 

- lei   -  

c) la venituri  

1. – Prevederi bugetare anuale aprobate la finele 

perioadei de raportare 

86.880 

2. - prevederi bugetare trim IV 2019 74.880 

3.- încasări realizate la 31.12.2019                                             33.389 

          Din care:   

- încasări secţiunea de funcţionare 27.002 

- încasări secţiunea de dezvoltare                               5.387 

d) la cheltuieli  

1.- credite bugetare anuale aprobate la finele 

perioadei de raportare                              

86.880 

2.-prevederi bugetare trim  IV 2019                                            74.880 

3.-plăţi efectuate la 31.12.2019                                                                           22.625 

           Din care:  

- plăţi efectuate  secţiunea de funcţionare 17.238 
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- plăţi efectuate secţiunea de dezvoltare 5.387 

 

Disponibilitatile totale la data de 31.12.2019 sunt in suma de 818.005 lei (inclusiv excedentul anului 

precedent sursa A+E). 

Disponibilitatile la Sursa A – Buget local  la data 31.12.2019 sunt in valoare totala de 680.918 

lei care se compune din: 680.623 lei reprezentand excedent din anii precedenti si 295  lei suma provenita 

din execedentul anului 2019. 

Disponibilitatile la Sursa E – Buget local  la data 31.12.2019 sunt in valoare totala de 137.087 lei 

care se compune din: 127.324 lei reprezentand excedent din anii  precedenti si 9.763  lei suma provenita 

din execedentul anului 2019 

Încasările la bugetul local  la data de 31.12.2019 au fost in suma de  2.852.528 lei, iar plătile au 

fost in suma de 2.842.470 lei. 

Sumele neincasate, din impozite si taxe locale de la persoane fizice si agenti economici, se ridica la 

valoarea de 1.010.802 lei (din care 816.968 lei sunt sume ale societatii AL-MIN Constructii iar suma de 

193.834 lei sunt impozite si taxe) sume de incasat la data de 31.12.2019.  

Cheltuielile programate în bugetul local al comunei Varadia de Mures pentru trim IV 2019 s-au efectuat 

în limita prevederilor bugetare şi în limita veniturilor încasate pentru fiecare categorie de venit. 

In trim IV 2019, s-a efectuat o rectificae bugetara prin HG 752/2019.. 

La data de 31.12.2019 – comuna Varadia de Mures nu are inregistrate in contabilitate plati restante 

si arierate 

 

 

PRESEDINTE, 

                               Sandu Faur  

CONTRASEMNEAZA,                                                                                                  

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu  

 

 


