ROMANIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

HOTARARE
privind aprobarea contului de incheiere si situatiile finaciare a exercitiului bugetar pe anul
2015

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data 11.04.2016,
analizand referatul inregistrat cu nr. 9814 din 04.04.2016, prin care se propune aprobarea
contului de incheiere si situatiile financiare exercitiului bugetar pe anul 2014;
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;

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba contul de incheiere si situatiile financiare ale exercitiului bugetar pe
anul 2014 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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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Adrian Marian

Anexa la HCL nr.18/11.04.2016

Total active necurente
-Instalaţii tehnice, mijloace de transport, mobilier,
aparatură birotică şi alte active corporale
- Terenuri şi clădiri
- Active fixe necorporale (programe informatice)
Total active curente
-Stocuri
- Creanţe din operaţiuni comerciale
- Creanţe bugetare = 429.805 lei
- Conturi la trezorerie, alte instituţii bancare
TOTAL ACTIVE
Total datorii necurente

= 45.044.932 lei, din care:
= 2.286.139 lei
= 42.233.732 lei
= 525.061 lei
= 2.888.573 lei, din care:
= 2.104.007 lei
=
52.773 lei
=

301.988 lei

= 47.933.505 lei
=
93.889 lei, din

care:
- Provizioane (sume de plata din hotărâri judecătoreşti)
=
93.889 lei
Total datorii cure
=
545.831 lei, din
care:
-Datorii comerciale (furnizori bunuri şi servicii şi de active fixe)
= 253.257 lei
- Datorii către bugete (contribuţii buget general consolidat dec.2011) = 118.561 lei
- Salariile angajaţilor ( decembrie 2011)
= 174.013 lei
TOTAL DATORII
ACTIVE NETE
- Fonduri domeniul public şi privat
- Rezultatul reportat
- Rezultatul patrimonial al exerciţiului

=
639.720 lei
= 47.293.785 lei
= 36.617.221 lei
= 10.405.531 lei
= 271.033 lei

TOTAL CAPITALURI PROPRII
Contul de execuţie al veniturilor se prezintă astfel:
Total prevederi bugetare definitive
Incasări realizate
Grad de realizare
Contul de execuţie al cheltuielilor se prezintă astfel:
Credite bugetare definitive
Plăţi efectuate
Grad de realizare

= 47.293.785 lei.
= 6.654.000 lei
= 6.390.396 lei
=
96,03 %
= 7.186.000 lei
= 6.663.374 lei
=
92,72 %

