
 
ROMANIA 

JUDETUL DOLJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 

 
 

privind aprobarea contului de incheiere si situatiile finaciare a exercitiului bugetar pe anul 2016 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data 24.03.2017, analizand 
referatul  inregistrat cu nr. 5330 din 17,03.2017, prin care se propune aprobarea contului de incheiere 
si situatiile financiare exercitiului bugetar pe anul 2016; 

In baza prevederilor  art 57 alin 1 si 4  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.36 alin 4 lit.a si art. 45 din Legea nr.215/2001 a admninistratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1. Se aproba  contul de incheiere si situatiile financiare ale exercitiului bugetar pe anul 
2016 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Primarul comunei impreuna cu serviciul financiar - contabil din cadrul aparatului 
propriu vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
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Anexa la HCL nr. 13 /24.03.2017 

-Total active necurente = 51.307.207 lei, din care: 

  -Instalaţii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică şi alte active  

corporale = 2.409.135 lei 

  - Terenuri şi clădiri = 48.293.311 lei 

  - Active fixe necorporale (programe informatice) = 604.761 lei 

- Total active curente = 3.561.444  lei, din care: 

  -Stocuri = 2.373.950 lei 

  - Creanţe din operaţiuni comerciale = 31.098 lei 

  - Creanţe bugetare = 869.005 lei 

  - Conturi la trezorerie, alte instituţii bancare = 287.391 lei 

-TOTAL ACTIVE = 54.883.503 lei 

- Total datorii necurente = 108.680 lei, din care: 

  - Provizioane (sume de plata din hotărâri judecătoreşti) = 108.680 lei 

- Total datorii curente = 695.579 lei,  din care: 

  -Datorii comerciale (furnizori bunuri şi servicii şi de active fixe) = 423.075 lei 

  - Datorii către bugete (contribuţii buget general consolidat dec.2011)= 94.758 lei 

  - Salariile angajaţilor ( decembrie 2016) = 177.746 lei 

- TOTAL DATORII = 804.259 lei 

- ACTIVE NETE = 54.079.244 lei 

- Fonduri domeniul public şi privat = 46.696.321 lei 

- Rezultatul reportat = 6.297.600 lei 

- Rezultatul patrimonial al exerciţiului = 1.085.323 lei 

- TOTAL CAPITALURI PROPRII = 54.079.244 lei. 

Contul de execuţie al veniturilor se prezintă astfel: 

Total prevederi bugetare inițiale     = 6.336.000 lei 

Total prevederi bugetare definitive = 8.158.000 lei 

Incasări realizate                             = 7.424.208 lei 

Contul de execuţie al cheltuielilor se prezintă astfel: 

   Credite bugetare defiintive = 6.604.000 lei 

   Credite bugetare defiintive = 8.426.000 lei 

   Plăţi efectuate                     = 7.438.166 lei 

 


