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HOTĂRÂREA NR.85                              

privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului  instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, şi bugetului  

creditelor interne încheiată la data de 30.09.2016 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 Având în vedere : 

 expunerea de motive privind aprobarea execuţiei bugetului local, 

bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi subvenţii, şi bugetului  creditelor interne încheiată la data de 

30.09.2016; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi 

comerţ; 

  raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, a 

Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale (art.49, alin.12 şi 

alin.13), publicată în M.O. nr.618 din 18 iulie 2006,modificată şi completată; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.4 litera “a” şi art. 45 alin.(2) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările și 

completările ulterioare; 

               H O T A R A S T E: 

 

 Art.1. Se aprobă execuţia bugetară  la data de 30.09.2016, pe cele două 

secţiuni, astfel: 

 A.BUGET LOCAL                                                 - lei  – 

a) VENITURI TOTAL ( ANEXA NR.1) 

- prevederi bugetare anuale                  57.184.513 

- prevederi bugetare trimestriale          44.976.533 

- încasări realizate                                37.507.314 
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       a.1)VENITURI SECŢIUNEA FUNCŢIONARE ( ANEXA NR.2) 

- prevederi bugetare anuale                 53.337.863 

- prevederi bugetare trimestriale         41.306.583 

- încasări realizate                               34.127.580 

 

         a.2) VENITURI SECŢIUNEA DEZVOLTARE  ( ANEXA NR.3) 

- prevederi bugetare iniţiale                  3.846.650 

- prevederi bugetare trimestriale           3.669.950 

- încasări realizate                                3.379.734 

 

b) CHELTUIELI TOTAL ( ANEXA NR.4) 

              -prevederi bugetare anuale            57.320.223 

             - prevederi bugetare trimestriale     45.112.243 

 - plăti nete                                       33.355.773 

 

       b.1) CHELTUIELI SECŢIUNEA FUNCŢIONARE(ANEXA NR. 5) 

- prevederi bugetare anuale                 53.337.863 

- prevederi bugetare trimestriale         41.306.583 

- plăti nete                                           32.662.387 

 

         b.2) CHELTUIELI SECŢIUNEA DEZVOLTARE(ANEXA NR.6) 

- prevederi bugetare iniţiale                3.982.360 

- prevederi bugetare trimestriale         3.805.660 

- plăti nete                                               693.386 

 

           B. BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR 

FINANŢATE  INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII  

                                                                                             - lei – 

a) VENITURI TOTAL ( ANEXA NR.7) 

- prevederi bugetare anuale                         31.371.450 

- prevederi bugetare trimestriale                 24.492.250 

- încasări realizate                                       18.512.903 

 

       a.1)VENITURI SECŢIUNEA FUNCŢIONARE ( ANEXA NR.8) 

- prevederi bugetare anuale                         29.713.820 

- prevederi bugetare trimestriale                 22.894.620 

- încasări realizate                                       18.458.237 

 

         a.2) VENITURI SECŢIUNEA DEZVOLTARE  ( ANEXA NR.9) 

- prevederi bugetare anuale                           1.657.630 

- prevederi bugetare trimestriale                   1.597.630 

- încasări realizate                                             54.666 

 



 

b) CHELTUIELI TOTAL ( ANEXA NR.7) 

-prevederi bugetare anuale                         31.776.910 

- prevederi bugetare trimestriale                24.854.710 

   -plati nete                                                   18.004.211                         

 

       b.1) CHELTUIELI SECŢIUNEA FUNCŢIONARE(ANEXA NR. 8) 

- prevederi bugetare anuale                        30.031.280 

- prevederi bugetare trimestriale                16.497.790 

            -plati nete                                                   18.004.211                

 

         b.2) CHELTUIELI SECŢIUNEA DEZVOLTARE(ANEXA NR.9) 

- prevederi bugetare anuale                          1.745.630 

- prevederi bugetare trimestriale                  1.685.630 

-plati nete                                                                   0                                          

    

                C.  BUGETUL CREDITELOR INTERNE   
                                                                                                         - lei – 

                    a) VENITURI SECŢIUNEA DEZVOLTARE  ( ANEXA NR.10) 

 - prevederi bugetare iniţiale                     7.750.380     

- prevederi bugetare finale                       7.750.380     

- încasări realizate                                    7.518.941 

 

 

b)CHELTUIELI SECŢIUNEA FUNCŢIONARE(ANEXA NR. 11) 

- prevederi bugetare iniţiale                     7.750.380     

- prevederi bugetare finale                       7.750.380     

 -plati nete                                               5.906.234 

 

          Art.2. Anexele nr.1- 11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi ; 
                                                            

                                                             HUȘI, 31 octombrie 2016 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                Contrasemnează, 

     Nicoleta Rotariu                                          Secretarul municipiului Huși  

                   jr.Monica Dumitrașcu 
 


