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PROIECT DE HOTARARE. CONSILIULLOCALGURAHUMORULUI

in conformitate cu dispozitiile art- 7 din legea ff.5212003 privind transparenla decizionalS
in administralia publici, republicatS, cu modific;rile 5i completerile ulterioare, aducem la
cunostint: public; urm:torul proiect de act normativ, care a fost iniliat ti urmeaz; a fi supus
aprob;rii Consiliului Local al oraSului Gura Humorului:
Ptoiect de hotdrdre privind anal\za contulLli de execulie al bu8etulul local de venituri ti
cheltuieli al Orasului Gura HLrmorului, la data de 30.09.2018.
lnitiator - Primarul oraSului Gura Humorului

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu

valoare de recomandare la proiectulde hot;rare mai sus-mentionat, pane la data de 11.10.2018,
la sediul Primiriei orasului Gura Humorului, str. Piala Republicii, nr.14, judelul Suceava, la
Compartimentuljuridic (etajul I) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oragului Gura

Humorului

-

domnului consilier juridic Mandici George Bogdan, prin fax

la

num;rul

0230/235.051sau prin e mail la adresa: primariagh@gmail.com.
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ROMANIA
.IUDETUt SUCEAVA
ORA'Ut GURA HUMORUTUI

PROIECT

CONSITIUL LOCAL

HOTARARE
privind analiza contului de executie al bugetului local de venituri ti cheltuieli
al Orasului Gura Humorului la data de 30.09.2018
Consiliul Local al oraSului Gura Humorului, judetul Suceava,
Avand in vedere:
Expunerea de motive a Primarului oraSului Gura Humorului cu privire la analiza contului de
executieal bugetului local de venituri si cheltuieli alOra'ului GuraHumorului la data de 30.09.2018;
Raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oratului Gura
Humorului;

.
.

.

Raportul Comisiei nr.1 - pentru programe de dezvoltare economico-socialA, buget, finante,
administrarea domeniului public Si privat aloraSului, servicii Sicomer!;
. Raportul Comisiei nr.2 pentru amenajarea teritoriului Si urbanism, realizarea lucr;rilor publlce,
jrotectia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice de arhitectur;,
Si
. Raportul comisiei nr.3 - pentru inv;!5mant, s;n;tate, culturi, proteclie socialS, protectia copilului,
culte, activit;ti sportive Si de agrementl
. Raportul Comisiei nr.4 - pentru administratia localS, juridice, apirarea ordinii publice, respectarea
drepturilor Si libert6tilor cetitenilor;
. Prevederile art.49, alin. i12); art. 57 ti art. 59 din din tegea ff. 27312006 privind finantele publice
locale, precum Si pentru stabilirea unor m;suri financiare, modlficatS $i completate prin O.G. ff.63/ZO7O.,

in temeiul art.36, alin. (4), lit. a)j art.45, alin.(2), lit. a) si ale art. 115 - alin. (1), lit. b); alin.(3), lit.a);
alin .(5) alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administralia public; localS, republicatS, cu complet;rile
Si modific;rile ulterloare;

HOTARASTE:

-

Art,1. Se insugette analiza ti se aprobi contul de executie al bugetului local de venituri $i
cheltuieli al Oratului Gura Humorului la data de 30.09.2018, conform Anexei nr. 1, care face parte
integrante din prezenta hot;rare.
Art.2. Primarul oraSului ti Directia economic; din cadrul aparatullri de specialitate al primarului
oraSului Gura Humorului vor duce la lndeplinire prevederile prezentei hotdr;ri.
Art.3. Prezenta hot;rare va fi afi$at; Si publicatd pentru aducerea ei la cunostintra public; Si va fi
comunicat; in termen legal lnstitutiei Prefectului - Judetul Suceava, Primarului oratului Gura Humorului Si
Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oratului Gura Humorului, precum si
persoanelor fizice/juridice interesate.
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ORASUL GURA HUMORUI.UI
CONSILIUI. LOCAL

privind analiza contuluide executie al bugetului local de venituri si cheltuieli
al Oragului Gura Humorului, la data de 30.09.2018

VENITURI realizate
din care:

^

la 30.09.2018

24.66a.135,OO lei

- Venituri proprii

Venituri din valorificarea unor bunuri
- Sume defalcate din TVA

-

Subventii de la alte nivele ale administraliei
- Alte venituri din prestiri serviciiti alte activit6ti

CHELTUIEtI efeduate

din care

la 30.09.2018

22.411.606,001ei

:

Cheltuieli de personal
- Cheltuielicu bunuri si servicii
- Dobenzi ban.are credlte
- Transferurilntre unit;ti ale adm. publice
Asistenti social;
- Alte cheltuieli
- Active nefinanciare
- Ramburs;ri de credite

La

14.730.900,00 lei
1.574.256,00 lei
6.466.864,001ei
1.725.350,001ei
171.365,00 lei

s.613.972,00 lei
8.077.399,001ei
284.666,001ei

0lei
1.035.001,00 lei
195.911,001ei
5.884.410,00 lei
7.229.24L,OO let

sfartitultrimestrului lll,al anului 2018, s-a inregistrat un excedent financiar de 2.Z57.I2g,OO lei.
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Raport de specialitate
la proiectul de hotirAre privind analiza contului de execulie al bugetului localde veniturisi cheltuieli
al OraguluiGura Humorului, la data de 30.09.2018
Subsemnata, ec. EIena Ciornei , in calitate de Director economic in cadrul primariei orasului
Gura Humorului, av6nd in vedere prevederile art. 49, alin. (12) , art. 57 9i ale art. 59 din Legea nr.
2-13/2006, pti\lind finanlele publice locale, modificati 9i completat; prin Ordonanta de Urgen!; nr. 63/30
iunie 2010, propun spre aprobare Consiliului Local, contul de executie pentru trim. al t - lea (la data de
30.09.2018) , an 2078, al bugetului de venituri Si cheltuieli al Orasului Gura HumorulLri, dup; cum
urmeaz;:
VENITURI realizate la 30.09.2018
din care:

24.668.735,00 lei

Venituri proprii
- Venituri din valorificarea unor bunuri
- Sume defalcate din TVA
- Subvenjii de la alte nivele ale administratiei
- Alte venituridin prest5riserviciigi alte activit;ti
-

CHELTUIELI

14.730.900,001ei
7.514.256,00\ei
6.466.864,00 lei
1.725.350,00 lei
171.365,001ei

efectuate la 30.09. 2018

22.411.606,00 tei

din care :
- Cheltuieli de personal
- Cheltuieli cu bunuri siservicii

5.613.972,OO lei

8.077.399,00 tei
284.666,001ei

- Dobanzi bancare credite
- Transferuri intre unititi ale adm. publice
- Asistent5 social;
- Alte cheltuieli
- Active nefinanciare
- Rambursiri de credite

La

0lei
1.035.001,001ei
195.911,00 tei
5.884.410,001ei
1.229.247,OO lei

sfar$itultrimestrului lll,al anului 2018,s a inregistrat un excedent financiar de 2.257.7Zg,AO lei.
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EXPU NERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrare privind analiza contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli
a oraSului Gura Humorului, la data de 30.09.2018

Subsemnatul, ing. URSACIUC MARIUS IOAN, in calitate de Primar al oragului Gura Humorului,

avand in vedere prevederile art 49, alin 172), art. 57 Fi art. 59 din Legea nr 273/2006, privind
linantele publlce locale, modificat; si completatS prin Ordonanta de Urgent; nr. 53/30 iunie 2010,
propun spre aprobare Consiliului Local, contul de executie pentru trim. al lll - lea, an 2018, al
hugetului de venituri ti cheltuieli al orasului Gura Humorului, dupi cum urmeazS:

\/ENITURI realizate la 30.09.2018
din care:

24.668.735,00 lei

Venituri proprii
- Venituri din valorific unor bunuri
- Sume defalcate din TVA
-

-

Subventii de la alte nivele ale administratiei
- Alte venituri din prest seruicii si alte activit

CHELTUIELI

efectuate la 30.09. 2018

14.730.900,00 Iei
1,574.256,001ei
6.466.864001ei
1.725.350,001ei
171.365,001ei

22.411,606,001ei

din care :

-

- cheltuieli de personal
-Cheltuieli cu bunuri si servicii
- Dobanzi bancare credite
- Transferuri intre unit ale adm publice
- Asistenta sociala

5.513.972,001ei
8.077.399,001ei
284.655,001ei
0
1.035.001,001ei
195.911,001ei
5.884.410,001ei
4.229 .241,oo lei

Alte cheltuieli
- Active ne{inanciare
- Rambursari de credite
-

La

sfarsitul trim lll, an 2018, s-a inregistrat un excedent financiar, de 2.257.L29,0Olei,

INITIATOR
PRIMAR,
ing. Marius

