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REFERAT
PRIVIND APROBAREA

CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI
DE VENITURI SI CHELTUTELI PE ANUL 2OI9

Avind in vedere prevederile art. 49 alin. 12, si art.73 alin.3, din Legea nr.

273t2006 privind finantele publice locale, modificata si completalaprecum si

art. 129, ulin.2,1it.b, alin.4,lit.a, din OUG nr. 5712019 privind CODUL

ADMINISTRATIV, ordonatorii principali de credite au obligatia de aptezenta

in sedinta publica, spre anali za si aprobare de catre autoritatile deliberative,

executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, in luna urmatoare incheierii

trimestrului. ln acest sens, avind in vedere Raportul de specialitate al

contabilului Primariei, conform Ordinului nr. 3751117.t2.2019, precum si

Ordinul nr.3799l2olg, pentru modificarea si completarea Normelor

metodologice privind iniheierea exercitiului bugetar al anului 2019,prin

prezentafu. .rrrorcut faptul ca, executia conturilor bugetare si de disponibilitati,

este cea din extrasele de cont anexate:

- venituri totale 5.890.720.41 lei

- cheltuieli totale 6.721,570.32 lei
- excedent an 2019 - 830.849.91 lei
-excedentanterior 2.149.105.92lei

Astfel excedentul total la sfirsitul anului 2019 este de 1.318.256.01 lei lei.

Mentione z faptul ca executia bugetului se face prin Trezotetia Deta, prin

evidentierea in conturi distincte a veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate,

pe categorii de surse de finantare si pe cele doua sectiuni: sectiunea de

functionare (SF) si sectiunea de dezvoltare (SD).

sectiunea de functionare (sF) ,parte debazaobligatorie a bugetelot,prezirfia

situatia veniturilor necesare finantarii cheltuielilor curente si platile efectuate

pina la data de 3l.LZ.2Ol9, u-rya1ate si utilizate in corelare cu veniturile incasate.



Sectiunea de dezvoltare (SD), parte complementara a bugetului, cuprinde

veniturile si cheltuielile aferente programului investitional, in limitele
angajamentelor legale si bugetare ce aLl fost asumate pentru acest an bugetar.

In aceasta perioada, procesul bugetar s-a derulat in limitele creditelor
bugetare autorrzate pe fiecare categorie de cheltuieli cu respectarea prevederilor

Legii nr 27312006 privind finantele publice locale, referitoare la executia

bugetara.

Fata de cele prezentate, supun analizei si aprobarii Consiliului Local al

Comunei Jamu Mare, executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2019.
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