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HOTĂRÂREA NR.25 
Din 29.06.2018 

Privind aprobarea contului anual de executie bugetara al Comunei Pischia pe anul 2017 
   

Consiliul Local al Comunei Pişchia, judeţul Timiş: 
          Având în vedere: 

- referatul nr. 1868/08.05.2018 al d-lui Ioan Sas, primarul comunei Pişchia;  
- raportul de specialitate nr. 1889/08.05.2018 al d-nei Simion Valeria, inspector asistent în 

cadrul Compartimentului contabilitate; 
- raportarea bilanţului şi contului de execuţie bugetară la 31.12.2017, înregistrată sub nr. 

86/26.02.2018 la D.G.R.F.P.Timișoara – Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică; 
- avizele favorabile acordate de Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  

buget-finanţe, agricultură, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor, Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement și Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat 
al comunei, urbanism, gospodarire comunală şi amenajare teritorială; 
          În conformitate cu prevederile: 

- art. 63 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001; 
- art.57 alin.(1) și (2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi  

completările ulterioare; 
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3.244/2017 pentru aprobarea Normelor  

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017; 
- Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
- Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.C.L.nr.24/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Pișchia pe anul 2017; 

           În temeiul art.45 alin.(2) lit.a și art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E: 
 Art.1 Se aprobă Execuţia bugetului de venituri pe secţiunea de funcţionare şi respectiv de 
dezvoltare la 31.12.2017, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre (anexa 
12 la situaţiile financiare), din care încasări din: 

• venituri din secţ. funcţionare = 5.599,81 mii lei; 
• venituri din secţ. dezvoltare = 5.926,64 mii lei; 

Total încasări = 11.526,45 mii lei. 
Art.2 Se aprobă Execuţia bugetului de cheltuieli pe secţiunea de funcţionare şi respectiv de 

dezvoltare la 31.12.2017, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, (anexa 
13 la situaţiile financiare), din care plăţi efectuate pentru: 

• secţiunea de funcţionare = 5.255,01 mii lei; 
• secţiunea de dezvoltare = 2.623,32 mii lei; 

Total plăţi = 7.878,33 mii lei. 
Art.3 La data de 31.12.2017, s-a înregistrat excedentul bugetar în sumă de 3.648,12 mii lei, ca 

diferenţă între veniturile încasate şi plăţile efectuate. 
           Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează dl.Sas Ioan, primarul comunei Pişchia şi d-na 
Simion Valeria, inspector asistent cu atribuţii contabile. 
           Art.5 Hotărârea a fost adoptată cu votul „pentru” a 10 consilieri din cei 10 prezenţi la şedinţă. 
           Art.6 Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;  
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;  
- Primarului comunei Pişchia;  
- Compartimentului contabilitate;  
- Publică prin afişare.     
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,     
                  Lițoiu Vasile-Ștefan                                             Nicola Otilia–Adriana  
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