Judeţul Valcea
Comuna Pausesti
Consiliul Local
HOTARAREA NR. 64
Privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei
Pausesti la 30.11.2020.
Consiliul Local al comunei Pausesti, întrunit în şedinţa extraordinara din
data de 10.12.2020 la care participa un număr de 11 consilieri din totalul de 11
consilieri în funcţie;
Văzând că prin H.C.L. nr.50/2020 , domnul consilier Bugiu Gheorghe a fost
ales preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere:
- proiectul de hotarare;
- referatul de aprobare al primarului comunei Pausesti, privind aprobarea
execuţiei bugetului local la 30.11.2020, înregistrat sub nr.6265 din 09.12.2020;
- raportul compartimentului de specialitate privind aprobarea execuţiei
bugetului local la 30.11.2020 înregistrat sub nr.6266 din 09.12.2020;
- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat sub
nr.6268/09.12.2020, întocmit de secretarul general al comunei;
- raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local care avizează
favorabil proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr.6307 din 10.12.2020;
In conformitate cu prevederile art.49, alin. (12) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si
prevederile art.129, alin.(4), lit. (a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
în temeiul art. 139, alin.(3), litera (a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRÂRE
Art.l Se aproba execuţia bugetului local al comunei Pausesti la 30.11.2020,
conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre .
Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Instituţiei Prefectului-judeţului
Vâlcea, primarului comunei Pausesti si va fi adusa la cunoştinţa publica.
Prezenta hotărâre a fo st adoptată cu un nr. de 11_ voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
Păusesti: 10.12.2020
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Preşedinte de şedinţ
Consilier,
Gheorghîe ŞUG
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Contrasemnează,
Secretar general comună
Daniela PĂLOIU
—

JUDEŢUL VALCEA
COMUNA PAUSESTI
CONSILIUL LOCAL PAUSESTI
Anexa la H.C.L. nr. 64 din 10.12.2020
EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL
LA 30.11.2020

In conformitate cu prevederile art.49, al. 12 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale,cu modificările si completările ulterioare, precum si ale
Ordinului ministrului administraţiei si internelor si ministrului finanţelor publice
nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor
art.14, art.57 si art 76(1) din Legea 273/2006, ordonatorii principali de credite
au obligaţia de a prezenta trimestrial, spre analiza si aprobare de către
autoritatile deliberative, execuţia bugetelor intocmite pe cele doua secţiuni, cu
scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a
veniturilor, astfel incat la sfârşitul anului:
- sa nu înregistreze plaţi restante;
- diferenţa dintre suma veniturilor si excedentul anilor anteriori utilizat
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, si suma plaţilor
efectuate si a plaţilor restante, pe de alta parte, sa fi mai mare decât 0.
C ap.l. Execuţia bugetului local la 30.11.2020:
VENITURI:
Potrivit prevederilor Bugetului Local al comunei Pausesti si a execuţiei
agregate, la 30.11.2020 veniturile totale s-au realizat in suma de 3.879.805
lei, prevederi trimestriale cumulate in suma de 4.501.000 lei.
Situaţia veniturilor proprii si a altor sume pe principalele surse de venit se
prezintă astfel:
Nr
crt.

Sursa

1
1.1

Cote si sume
Cote defalcate din impozitul pe
venit
Sume alocate din cote defalcate
Sume repartizate din fondul la
dispoziţia CJ
Impozite si taxe pe proprietate
Impozite si taxe pe clădiri
Impozit si taxa pe teren

1.2
1.3
2.
2.1
2.2

Prevederi
Incasari realizate
Trimestriale
cumulate
862700
512138
160700
147098
402000
300000

292288
72652

248800
106000
132000

189681
75016
106790

2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
12.1
12.2
12.3

10800
Taxe judiciare de timbru
2653000
Sume defalcate din tva
778000
Sume defalcate din tva cheltuieli
descentralizate
75000
Sume defalcate din tva pentru
drumuri
1800000
Sume defalcate din tva pentru
echilibrare
145200
Impozit mijloace de transport
88400
Alte impozite si taxe
36100
Venituri
din
concesiuni
si
închirieri
0
Venituri din prestări servicii
10500
Taxe extrajudiciare de timbru
78200
Venituri din amenzi
28300
Alte venituri
0
Venituri din valorificarea unor
bunuri
315700
Subvenţii de la bugetul de stat
12000
Subvenţii ajutor încălzire
71700
Subvenţii pentru sanatate
222000
Subvenţii primite din fondul de
intervenţie a guvernului
____________________

7875
1984149
521149
45000
1418000
103391
59391
31993
0
534
42828
12493
0
271408
1776
47632
222000

CHELTUIELI:
,
Cheltuielile bugetare au fost dimensionate si structurate avand in vedere
asigurarea funcţionalităţii tututror sectoarelor bugetare si in funcţie de priorităţi pentru
finanţarea unor acţiuni si proiecte derulate in interesul comunităţii locale, respectanduse principiul bunei gestiuni financiare.
Plăţile au fost efectuate in limita creditelor bugetare , pe destinaţiile stabilite,
respectandu-se reglementările Legii 500/2002 si OMFP nr. 1792/2002, de aprobare a
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plată a
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea angajamentelor bugetare şi
legale.

. . .
.
, .
Sumele aprobate la partea de cheltuieli , prin buget, in cadrul carora s-au
angajat, ordonanţat, si lichidat plaţi au reprezentat limite maxime care nu pot fi
depăşite. Angajarea cheltuielilor din buget s-au făcut numai in limita creditelor
bugetare aprobate.
.
Potrivit prevederilor Bugetului Local al comunei Pausesti si a execuţiei
agregate, la 30.11.2020 s-au inregistrat plaţi nete in valoare de 3.408.279 lei,
prevederi trimestriale cumulate in suma de 4.501.000 lei.
Pe capitole situaţia se prezintă astfel:
Capitolul
publice si acţiuni externe ”
v d M I l U I U I v51.02
l . v a . j„Autorităţi
jn u iv i
Credite trimestriale
Denumire indicatori
cumulate
1684100
Autoritati publice si acţiuni
externe din care:

Plaţi efectuate
1412057

Capitolul 54.02 „Alte servicii generale ”
Denumire indicatori
Credite trimestriale
cumulate
Alte servicii generale
14000

Plaţi efectuate

Capitolul 61.02 „Ordine publica si siguranţa ”
Denumire indicatori
Credite trimestriale
cumulate
Ordine publica si siguranţa
55500

Plaţi efectuate

Capitolul 65.02 „ Invatamant”
Jenumire indicatori
Invatamant
Capitolul 66.02 „ Sanatate”
Denumire indicatori
Sanatate, din care

Plaţi efectuate

Credite trimestriale
cumulate
122700

Plaţi efectuate

Capitolul 68.02 „ Asigurări si asistenta sociala”
Denumire indicatori
Credite trimestriale
cumulate
Asistenta sociala
959000
Capitolul 70.02 „ Locuinţe , servicii si dezvoltare publica”
Denumire indicatori
Credite trimestriale
cumulate
Servicii si dezvoltare publica,
176000
locuinţe, mediu si ape
Capitolul 74.02 „ Protecţia mediului”
Denumire indicatori
Credite trimestriale
cumulate
Protecţia mediului
139000
'

* v iv v u «

44123

Credite trimestriale
cumulate
439000

Capitolul 67.02 „ Cultura, recreere si religie”
Denumire indicatori
Credite trimestriale
cumulate
Cultura, recreere si religie din
213700
care:

1---------

12815

353753 I

94568

Plaţi efectuate
171749

Plaţi efectuate
903068

Plaţi efectuate
96366

1UVUIU1U

Plaţi efectuate
121194

Capitolul 80.02 „ Acţiuni generale economice, comerciale si de munca”
Denumire indicatori
Credite trimestriale
Plaţi efectuate
cumulate
Prevenire si combatere inundaţii
2000
1964
si îngheţuri

Capitolul 84.02 „ Transporturi”
Denumire indicatori
Drumuri si poduri

Credite trimestriale
cumulate
686000

Plaţi efectuate
196622

EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL LA 30.11.2020
Excedentul bugetului local realizat la 30.11.2020 este de 471.526 00 lei
aferent secţiunii de funcţionare;
PLAŢI RESTANTE.
La 30.11.2020 Comuna Pausesti nu înregistrează plaţi restante .

Preşedinte de şedinţa
Consilier,
Gheorghe BUGIU

Contrasemnează
Secretar general comuna,
Daniela Paloiu

