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                                            ROMÂNIA  
                               JUDEŢUL SATU MARE 

                         COMUNA APA 
                                     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
                          __________________________________________________ 
     
                                               HOTĂRÂREA Nr. 22 / 30.05.2017  
            privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Apa  pe  anul 2017 si a situatiilor   

           financiare anuale pe anul 2017 
                 

Consiliul Local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară în data de 
30.05.2018;     

 În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

având în vedere prevederile :  
a) art.57, alin(1) lit. a) si b); alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
b) art. 36 alin.(1), alin.(2), lit.b coroborat cu alin.(4), lit.a; art.45 precum si art.115 lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 
luând act de:  
a) expunerea de motive al primarului comunei Apa, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

601/25.05.2018;  
b) raportul de specialitate elaborat de Biroul Economic, înregistrat sub nr. 602/25.05.2018;  
c) raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Apa;  
    

                    
HOTĂRĂŞTE: 

 
                  Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local pe anul 2017  prevăzut în anexa 1 care face 

parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
                  Art. 2 Se aprobă situaţiile financiare anuale ale comunei Apa pentru anul 2017, conform 

anexelor 2,3,4,5 şi 6 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
                  Art. 3 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

compartimentul financiar contabil din cadrul primăriei comunei Apa.          
                  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale art.98 din 

Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în funcţie: 
11,  Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 1, Voturi pentru: 10,  Voturi împotrivă: 0, 
Abţineri: 0. 

 
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                       Gulyas  Vasile Secretar 
 Moldovan  Vasile 
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         ROMÂNIA 
          JUD. SATU MARE 
          COMUNA APA  
          PRIMAR                                                                             NR. 601/25.05.2018 
 
 
                                                     EXPUNERE DE MOTIVE 
 
                La proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului comunei Apa  anul 2017 

si a situatiilor financiare anuale pe anul 2017 

 
                         În conformitate cu prevederile art.57 alin. 1 lit. a si b din Legea nr. 273/29.06.2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că 
Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor 
deliberative,până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a 
bugetelor,în următoarea structură: 
a) la venituri: 

- prevederi bugetare iniţiale; 
- prevederi bugetare definiive; 
- încasări realizate; 
b) la cheltuieli: 

- credite bugetare iniţiale; 
- credite bugetare definitive; 
- plăţi efectuate. 

                        Aliniatul (4) al aceluiaşi articol prevede că situaţiile financiare anuale se prezintă de 
către ordonatorii principali de credite,spre aprobare,autorităţilor deliberative. 

                        Având în vedere aceste articole,coroborate cu prevederile art.63 alin.(4) lit. b, din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care prevede ca atribuţie a primarului întocmirea proiectului bugetului local şi a 
contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe care le supune aprobării consiliului local, s-a 
întocmit contul de execuţie al anului 2017 ce cuprinde veniturile şi cheltuielile bugetului local 
al comunei Apa defalcat pe cele două secţiuni(funcţionare şi dezvoltare), inclusiv modificările 
intervenite pe parcursul anului,ca efect al rectificărilor efectuate, precum şi a contului de 
încheiere a exerciţiului bugetar pe care le supune aprobării consiliului local, s-au întocmit 
situaţiile financiare anuale aferente anului 2017 (bilanţ, cont de rezultat patrimonial,  

         situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia plăţilor restante, situaţia plăţilor restante şi disponibil 
din mijloace cu destinaţie specială) şi a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl 
supun spre analiză şi aprobare Consiliului Local . 

                        În baza celor spuse mai sus,a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl 
supun spre aprobare. 

 
 

PRIMAR, 
TRANDAFIR VASILE RADU 
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ROMÂNIA 
JUD. SATU MARE 
COMUNA  APA 
COMPARTIMENT CONTABIL 
                                                                                                   NR. 602/25.05.2018 
 
 
                                           RAPORT  DE SPECIALITATE 
                La proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului comunei Apa  anul 2017 
si a situatiilor financiare anuale pe anul 2017 

 

                 Domnilor consilieri: 
 
                În conformitate cu: 
      - prevederile art.57, alin.(1) din Legea nr.273/2006,privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă 
spre aprobare autorităţilor deliberative,până la data de 31 mai a anului următor, conturile 

anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art.1 alin. (2),în următoarea structură: 
a) la venituri: 

- prevederi bugetare iniţiale; 
- prevederi bugetare definiive; 
- încasări realizate; 
b) la cheltuieli: 

- credite bugetare iniţiale; 
- credite bugetare definitive; 
- plăţi efectuate, 
         

        Precum si in baza prevederilor articolului 57, alin.(4) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia Situaţiile financiare 
anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre 
aprobare, autoritaţilor deliberative.  
Transpunerea elementelor patrimoniale în bilanţ se realizează prin preluarea datelor din conturi şi 
balanţa de verificare, fiind prezentate sub forma soldurilor conturilor sintetice la sfârşitul 
exerciţiului financiar. Înregistrările din conturi sunt generate de operaţii economico-financiare.  
Fluxul de prelucrare a datelor contabile parcurge urmatorul traseu : operaţii economice-conturi-
balanţă de verificare-bilanţ.  
La întocmirea bilanţului contabil au fost respectate principiile care să-i asigure un conţinut real şi o 
funcţionare eficientă în procesul de administrare a patrimoniului.  
Aceste principii sunt:  
• principiul întocmirii bilanţului pe baza informaţiilor existente în documentele primare;  
• principiul întocmirii bilanţului pe baza informaţiilor prelucrate de sistemul contabil;  
• principiul întocmirii bilanţului pe baza inventarierii patrimoniului;  
• omogenizarea prin evaluarea elementelor patrimoniale.  
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului comunei Apa  anul 2017 si a situatiilor 
financiare anuale pe anul 2017 îndeplineşte cerinţele de necesitate şi oportunitate pentru a fi înaintat 
spre aprobare Consiliului Local. 
 
                                                                                      Consilier Contabil 
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                                                                                          Daniela Guiaş 
 

 

                                                                           
 

                                                                               ROMANIA 

JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

COMISIA  I 

 

 

 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

            La proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului comunei Apa  

anul 2017 si a situatiilor  financiare anuale pe anul 2017  

 

 

 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; 

invatamant, sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; numita 

Comisia I, de  pe lângă Consiliul Local al comunei APA. 

 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 

- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea 

nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind 

administratia publica locala, Comisia acorda  

 

AVIZ FAVORABIL 

 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre 

dezbatere şi analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 

 

 

APA la data 30.05.2018 

 

COMISIA 

 

Nagy Iosif  _____________________________ 

Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 

Olari Delia ______________________________ 

Bonta Dorel_____________________________ 

Ghiran Ciprian-Florin _____________________     
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