
R O M Â N I A   

       JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 
 
 

HOTĂRÂRE NR. 151/08.03.2016 

cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2015 

 
 

 

 

Consiliul Local Navodari, întrunit în şedinţa ordinara din data de 08.03.2016, in 

conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publica 

locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

Luând in dezbatere: 

Expunerea de motive a Viceprimarului Orasului Navodari, proiectul de hotarare initiat de 

catre acesta, raportul compartimentului de specialitate, referatul Directiei Economice, avizele 

comisiilor de specialitate; 

Având in vedere prevederile art. 57 alin. 1 si alin.4 din Legea 273/2006 privind finanţele 

publice locale cu modificările si completările ulterioare; 

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  In temeiul art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (1), 

precum si ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ARTICOLUL 1 – Se aproba contul de execuţie a bugetului local pentru anul 2015, dupa 

cum urmează: 

1. Venituri (anexa nr. 1) 

- prevederi bugetare iniţiale 229.491.478 lei 

- prevederi bugetare definitive 141.197.543 lei 

- incasari realizate 139.986.739 lei 

      2. Cheltuieli (anexa nr. 2) 

- credite bugetare iniţiale 238.781.478 lei 

- credite bugetare definitive 141.197.543 lei 

- plaţi efectuate 129.322.814 lei 

3.  Excedent total in anul 2015                                        10.663.925 lei 

Fundamentarea cheltuielilor in prevederile iniţiale s-a efectuat având in vedere veniturile 

estimate ale anului 2015 si excedentul înregistrat la finele anului 2014. In anul 2015 se înregistrează 

un excedent total de 10.663.925 lei, din care din secţiunea de dezvoltare in suma de 6.487 lei, iar 

din secţiunea de funcţionare in suma de 10.657.438 lei, excedent ce va fi utilizat conform 

prevederilor legale; 

ARTICOLUL 2 – Se aproba contul de execuţie a bugetului creditelor interne si externe 

(cheltuieli - anexa nr. 3) 



 

 

 

ARTICOLUL 3 – Se aproba contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice si 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (venituri - anexa nr. 4; cheltuieli - 

anexa nr. 5); 

ARTICOLUL 4 – Se aproba bilanţul contabil (anexa nr. 6), contul de rezultat patrimonial 

(anexa nr. 7), plaţi restante (anexa nr. 8), situaţia activelor si datoriilor (anexa nr. 9) si celelalte 

anexe la situaţiile financiare la 31.12.2015; 

ARTICOLUL 5 – Compartimentul Autoritate Tutelară-Relaţia cu Consiliul Local, va 

comunica aceasta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului 

Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice. 

 

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 15 consilieri din 19 consilieri in functie. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, POPA LUANA 

 

 

                                                                                                           CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                           Secretar, TÎRŞOAGĂ VIORICA 

 

 


