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Privind aprobarea execuliei bugetelor sectiunii de functionare ti a secliunii
de dezvoltare penlru trimestrull din 2016

Consiliul Local al comunei Mogosoaia,
Avand in vedere:
Expunere de motive a iniliatorului proiectului;
Raportul departamentului de specialitate;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoloaia;
Prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,

ln temeiul art. 36. alin. 2lit. b, alin.4, lit. a, art.45 alin. 2, lit. b din Legea nr. 21512001
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,
republicata,

HOTARA$TE:

bugetelor sectiunii de funclionare 9i a secliunii de
n 2016:

Art. Se aproba executiei
restrul I di

Art.2 Primarul comunei Mogogoaia va asigura executarea prevederilor prezentei

hotereri.
Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Pretecturii Judetului llfov
pentru control 9i verificarea legalitAtii 9i o va afi9a in locuri publice pentru a fi
cunoscute de cetateni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi pentru, voturi impotrivd
O, ablineri O, dintr-un numar de 15 consilieri prezenli la gedinta.

PRE$EDI SEDINTA
;HE

dezvoltare pentru tfln1e n

Prevederi Trim I

2016 - lei -
Realizat Trim I

2016 - lei -
Grad de realizare
vo

Veniturile secliunii
Ce functionare

6.679.500 6.095.789,68 91,26./.

Cheltuielale secliunii
de functionare

6.679.500 3.775.995,36 s6,53%

Veniturile sectiunii
de dezvoltare

2 950 000 67.648,69 2,29v"

Cheltuielile seciiunii
de dezvoltare

2.950.000 64.800,00 2,20%
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ROIUANIA
JUDETUL TLFOV

coMUNA mOGOSOA|A
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea exocugei bugetelor secliunii de funclionare 9i a secgunii

de dezvoltare penlru trime3trul I din 20.16

Primarul comunei Mogogoaia,
Avand in vedere:
Expunere de motive a in(iatorului proiectului;
Raportul depa amentului de specialitate;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogogoaia;
Prevederile art.49 alin. 12 din Legea nr.2732006 privind finantele pubtice locate;
ln temeiul art. 36, alin. 2lit. b, alin.4, lit. a, art.45 alin. 2, lit. b din Legea nr.
2'152001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile
ulterioare, republicata,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba execuliei bugelelor secliunii de funclionare secliunii de
dezvolta re tflmestrul ldin 2016

Prevederi Trim I

2016 - lei -
Realizat Trim I

2016 - lei -
Grad de realizare
o/o

Veniturile sectiunii
de functionare

6.679.500 6.095.789,68 91 ,260/0

Cheltuielile
secliunii de
funclionare

6.679.500 3.775.995,36 56,53%

Veniturile secliunii
de dezvottare

2.950.000 67.648.69 2,294/0

Cheltuielile
sectiuniide
dezvoltare

2.950.000 64.800,00 2,20yo
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EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea executiei bugetelo. secliunii de funclionare si a secliunii

de dezvoltare pentnr trimestrul I din 2016

Avand in vedere:

Prevederile art. 49 alin. 12 din Lega nr.273/2o06 privind finanlele publice locale, cu

modihcarile 9i completirile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit b, alin. 4, lit.a, art. 45 alin 2' lit.b din Legea nr.

21512001 privind administralia Publica locala, r€publicau, cu modifrcarile 9i comPletirile

ulterioare.

Ve aupunem spre apmbare executia bugetelor sectiunii de functionare 9i a sectiunii de

dezvoltare pentru timestru I din anul 20 I 6:

Pr€vederi Tdm I2016 lei- Realizat Trim I2016 lei- Grad de realizrre %

Veniturile sectiunii de funclionare 6.679.500 6.095.789,68 91,26%

Chehuielilesectiuniidefunctionarc 6.679.5N 3.775.995,36 56,53%

Veniturile secliunii de dezvoltare 2.950.000 67.64a.69 2,29%

Cheltuielile s€ctiunii de dezvoltare 2.950.000 64.800,00 2.2o%

Veniturile secliunii de funclionare s-au realizat in proPo(ie de 91,26%, acest fapt se

datoreaza termenului iniral de incasare a imPozitelor $ taxelor locale stabilit prin L€ea

227/2O15 pitind Codul Fiscal, care este 3l martie Pentru Prima,umatate a anului 9i 30

septembrie pentru a doua iumAtate a anului, gicotelor defalcate din impozitulPe venit.

Veniturile sectiunii de d€zvoltarc asigura finanlarea investiliilor. Au fost f6cute viramente

din sectiune de funclionar€ cati€ sec(iunea de dezvoltare Pentru cheltuielide caPital tdmestrul I

din 2016.
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RAPORT
privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de funclionare gi a sectiunii

de dezvoltare pentru trimestrul ldin 2016

Avand in vedere:

Prevederile art. 49 alin. 12 din Legea N.27312006 privind finanlele publice locale, cu
modificerile Si compbtarib ulterioare,

ln temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit b, alin. 4, lit.a, art. 45 alin.2, lit.b din Legea nr.
215/2001 privind administralia publicd locaE, republicaE, cu modifcerib gi compbterib
ulterioare,

Ve supunem spre aprobare executia bugetelor sectiunii de functionare gi a secliunii de
dezvoltare pentru trimestru I din anul 2016:

Veniturile sectiunii de funciionare s-au realizat in proporlie de 91,260/o, acest fapt se
datoreaza termenului inilial de incasare a impozitelor gi taxelor locale stabilit prin Legea

Prevederi Trim I

2016 - lei -
Realizat Trim I 20'16
-lei-

Grad de realizare %

Veniturile secliunii
de functionare

6.679.500 6.095.789,68 91,260/0

Cheltuielile secliunii
de functionare

6.679.500 3.775.995,36 56,53%

Veniturile sectiunii
de dezvoltare

2.950.000 67.648.69 2.290/0

Cheltuielile secliunii
de dezvoltare

2.950.000 64.800,00 2,2oo/o



22712015 ptivind Codul Fiscal, care este 31 martie pentru prima jumatate a anului gi 30
septembrie pentru a doua jumetale a anului, gi cotelor defalcaie din impozitul pe venit.

Veniturile secliunii de dezvoltare asigura finantarea investitiilor. Au fost facute viramente

din secliune de fun4ionare cete secliunea de dezvoltare pentru cheltuieli de capital

trimestrul I din 2016.

lonut Cernat

Sef Serviciu

lntocmit,

Elena Avram
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Judelul llfov
Consiliul Local llogogoaia
Comisia.pentru Amenajarea Teritoriului ri Urbanism,
Activiti!i economico - financiare, Agriculturd,
Proteclia Mediului gi Turism, Juridicl ti Disciplini

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE

PROIECT DE HOTARARE: privind aprobarea execuliei bugetetor secliunii de
functionare 9i a secliuniide dezvoltare pentru trimestrul I di; 2016;

COMISIA - Comisia pentru Amena.iarea Teritoriului si Urbanism, Activiati economico
trnanciare, Agricultura, Protectia Mediului siTurism, Juridica si Disciplina

iNTRUNITA iN DATA DE 05.04.2016

A LUAT iN DEZBATERE - PRO|ECT DE HOTARARE privind aprobarea executiei
bugetelor sectiunii de funclionare gi a secliunii de dezvoltare peniru trimestrur r din
2016,

lN URMA DEZBATER|LoR coMtstA HorARAgrE AV|ZAREA FAVoRABTLA A
PROIECTULUI.
FATJ DE HOTAMREA COMtStEt S-AU EXPRIMAT URMATOARELE
OPlNll:...

MEMBRII COMISIEI: i) Enevarenrin...... //e
2) Nita Eugenia... d ).. n.....t......... ...
3) Mihalache Marian a [Irtpll%q4 ...
4) Vlad Constantin.. ::.........................
5) Gheorghe Marian ...4&,n.............
6)Predesel Nicolae.....1..Ilil.l...


