
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA C Î R Ţ A                                                        
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 51/2015 
privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al  

comunei Cîrţa pe trimestrul IV al anului 2015 
 
               Consiliul local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 
ordinară lunară din data de 22 decembrie 2015; 
               Având la bază: 
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cîrţa în baza raportului de 
specialitate elaborat de consilierul cu atribuţii contabile din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cîrţa;    
- raportul Comisiei pentru activităţi economico-financiare muncă şi protecţie 
socială, juridică şi de disciplină al Consiliului local al comunei Cîrţa şi 
- raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate; 
               Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Cîrţa 
nr.2/12.02.2015 privind aprobarea bugetului local al comunei Cîrţa pe anul fiscal 
2015 cu modificările și completările ulterioare şi Legea bugetului de stat pe anul 
2015 nr.186/2014; 
              În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
              Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 2005 şi ratificată prin 
Legea nr.199/1997; 
               În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, art.45 
pct.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
                                               H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
               Art.1. Se aprobă veniturile şi cheltuielile aferente trimestrului IV-2015 
la bugetul local: 

• la venituri: 
- prevederi bugetare                                 4.505.050 lei 
- încasări realizate     4.679.622 lei  

• la cheltuieli:  
- credite bugetare      5.076.170 lei 
- plăţi efectuate      3.546.470 lei 

              din care pentru funcţionare:                   2.684.585 lei 
                                        dezvoltare:                    861.885 lei 

 



               Art.2. În baza art.1 se aprobă Contul de execuţie al bugetului local – 
venituri şi cheltuieli - conform anexei nr.1.  
 
              Art.3. Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
              Art.4. Prezenta se comunică cu Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita, 
A.J.F.P. Harghita,Primarul comunei Cîrţa, d-l Gabor Tibor şi Compartimentul 
contabilitate, buget finanţe, impozite şi taxe locale. 

                                                               Comuna Cîrţa, la 22 decembrie 2015 
 
 
                   PREŞEDINTELE ŞEDINTEI,                Contrasemnează: 
                             Gabor Janos                                  Secretar al comunei                                                                                                               
                                                                                        Karda Melania 


