ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea execuției bugetare la data de 30 11 2015, precum și a unor măsuri
fiscale pentru anul 2015

Consiliul Local al comunei Macea,
Având în vedere faptul că în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi
cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia
de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative,
execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni,
luând act de expunerea de motive a primarului comunei Macea, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrată sub nr. 9564/14 12 2015, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 9565/14 12 2015, precum şi de raportul comisiei de
specialitate a Consiliului Local,
ţinând seama de prevederile art.36 alin. 4 lit. a din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, precum şi de dispoziţiile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, precum și de prevederile art. 178 alin. 2 și 3 din Ordonanța nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală,
în temeiul art. 45(2) lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu un număr de 14 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere, fiind prezenți
14 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 (1) Se aprobă contul de execuție al părții de venituri a bugetului local la data de 30 11
2015, cuprinzând venituri estimate în sumă de 7.208.110 lei și încasări realizate în sumă de
6.904.366,13 lei conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă contul de execuție al părții de cheltuieli a bugetului local la data de 30 11
2015, cuprinzând cheltuieli prevăzute în sumă de 8.482.110 lei și plăți efectuate în sumă de
5.670.230,10 lei conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 (1) Se aprobă contul de execuție al părții de venituri a bugetului activităţilor finanţate din
venituri proprii şi subvenţii la data de 30 11 2015, cuprinzând venituri estimate în sumă de
773.000 lei și încasări realizate în sumă de 752.053,75 conform anexei 3, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă contul de execuție al părții de cheltuieli a bugetului activităţilor finanţate
din venituri proprii şi subvenţii la data de 30 11 2015, cuprinzând cheltuieli prevăzute în sumă
de 773.000 lei și plăți efectuate în sumă de 387.213,69 lei conform anexei 4, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3 Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a
anului 2015, mai mici de 40 lei. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi
neachitate de debitori.
ART. 4 Hotărârea se comunică cu: Primarul comunei Macea, Instituţia Prefectului judeţului Arad,
D.G.F.P. Arad, și se aduce la cunoștință publică prin afișare.
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