ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al Comunei
Dorna-Arini, Judeţul Suceava pentru trimestrul II, anul 2022
Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 13.07.2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub
nr.195 din 13.07.2022 în calitate de inițiator;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcții publice, administrare patrimoniu din
cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, înregistrat
sub nr.196 din 13.07.2022;
- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului şi turism, al Consiliului Local Dorna-Arini, înregistrat sub nr.37 din 13.07.2022;
În baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare,
- prevederile art. 49 alin. (12), alin. (13) din Legea 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit.b), alin. (4) lit.a), art. 139 alin.(1), (3)
lit.a), art. 140 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit.a), din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 (1) - Se aprobă contul de execuţie al bugetului local, al comunei Dorna-Arini,
Judeţul Suceava pentru trimestrul II, anul 2022, conform anexei la prezenta hotărâre.
(2) - Anexa face parte integrantă din aceasta.
Art. 2 - Primarul comunei Dorna-Arini şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Suceava,
Primarului comunei Dorna-Arini, și va fi adusă la cunoștință publică, prin publicarea acesteia în
Monitorul oficial local.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cătălin-Ionuț PETRE
 ___________________

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU

 ___________________

DORNA-ARINI, 13 iulie 2022
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMĂRIA
Nr.196 din 13.07.2022

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al Comunei
Dorna-Arini, Judeţul Suceava pentru trimestrul II, anul 2022

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale, modificata prin
Ordonanta de Urgenta nr.63/2010, in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi
cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia
de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia
bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne,
cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante,
pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Executia bugetului general al comunei Dorna Arini pe trimestrul II 2022
I) Veniturile încasate pe trimestrul II 2022 au fost în suma de 6.210.452,17 lei .
Platile efectuate au fost in suma de 7.185.746,42 lei .
Din excedentul anului precedent a fost utilizată suma de 1.179.531,39 lei.
La dala de 30.06.2022 exista un disponibil in suma de 204.237,14 lei.
Executia bugetului general al comunei pentru trimestrul II al anului 2022, pe total si pe cele
2 sectiuni, este prezentata in anexa care face parte din prezentul raport:.
La data de 30.06.2022, Comuna Dorna Arini nu inregistreaza plati restante.

Faţă de cele arătate mai sus, vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi în
cadrul plenului şedinţei ordinare a Consiliului Local Dorna Arini din data
de __________________.
ŞEF BIROU,
EC.CARMEN IUGA

