
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea inchiderii exercitiului bugetar al anului 2019

In temeiul art.139 a1in.(3), din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ;
in baza prevederilor art.129 alin.(4), lit.a) din OtlG nr.5712019 privind

Codul administrativ;
tinand cont de prevederile Legii nr.5012019 pentru aprobarea bugetului de stat

pe anul 2019;
avand in vedere prevederile art.57 din Legea nr.27312006 privind finantele

publice locale, cu rrodificarile si completarile ulterioare, referitoare la obligatia
ordonatorilor principali de credite de a prezenta autoritatilor deliberarative spre
aprobare contul anual de executie a bugetului local;

in conformitate cu dispozitiile Ordinului Ministerului Finantelor Publice
nr.3751113.12.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea
exercitiului bugetar al anului 2019;

vazand:
a) referatul de aprobare nr.122108.01.2020 al Primarului oraqului Plopeni;
b) raportul nr. 30 din 06.01.2020 al serviciului financiar-contabil;
Consiliul Local al Orasului Plopeni adopta prezentahotarare.

Art.l. Se aproba inchiderea exercitiului bugetar al anului 2019, conform
datelor inregistrate in Contul de executie al bugetului local la data de 31.12.2019,
dupa aum urmeaza:

A. Sectiunea de functionure:
a) la venituri:
- prevedere bugetara initiala 12.993.290 lei;
- prevedere bugetara definitiva: 13.817.190 lei;
- incasari realizate: 10.923.092,98 lei;

b) la cheltuieli:
- credite bugetare initiale: 12.993.290 lei
- credite bugetare definitive: 13.817.190 lei;
- plati efectuate: 10.587 .7 45,7 1 \ei;
c) rezultotul executiei bugetsre : incasari - plati: excedent = 335.347,27 lei
Excedentul sectiunii de functionare in suma de 335 .347,27 lei ,va fi reportat

in anul urmator pentru acoperirea eventualelor goluri de casa provenite din
decalajul inregistrat intre veniturile si cheltuielile bugetului local.

B, Sectiunea de dezvoltare:
a) la venituri:
- prevedere bugetara initiala :2.887 .980 lei;
- prevedere bugetara definitiva: 3.629.250 lei;
- incasari realizate :2.151.390,80 lei;



b) la cheltuieli:
- credite bugetare initiale : 2.887.980 lei;
- credite bugetare definitive :3.629.250 lei;
- plati efectuate : 2.057 .788,29 lei;
c) rezultutul executiei bugetare: incssari - plati = excedent = 93.602,51\ei
Excedentul sectiunii de dezvoltare in suma de 93 .602,51 lei ,va fi preluat in

contul 82.A.98.00.00 ,,Excedent al bugetului local".
Art.Z. Serviciul financiar-contabil asigura ducerea 1a indeplinire a

prezentei hotarari.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Mihail Cornel RADU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,

Victor SAVU
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