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ROMÂNIA                                                                                                                                    

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                                                                   

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                     

HOTĂRÂREA nr. 41 

Din 25 septembrie 2017 

 

Privind  aprobarea executiei bugetului comunei Ogra pe trimestrul II al 

anului 2017 

 

Consiliul local al comunei Ogra, întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 

Avand in vedere: 

-Expunerea de motive a primarului comunei Ogra nr.4.911/14.09.2017, pentru 

aprobarea executiei bugetului Comunei Ogra pe trimestrul II  al anului  2017; 

-Raportul de specialitate al Biroului Financiar contabil-Resurse umane 

nr.4.912/14.09.2017 la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului 

comunei Ogra pe trimestrul II 2017; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local: nr.1-

activităti economico financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, nr.2 pentru activitati 

social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport și nr.3 - 

Juridica si de disciplina, munca si protectie sociala, protectie mediu si turism 

 din  a consiliului local; 

  Tinând cont de: 

- prevederile art.49 alin.(12) și art.57 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare, 

-prevederile Legii nr.6/2017, a bugetului de stat pe anul 2017, 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit “b”, alin.(4) lit.”a” si art. 45 alin (2) lit.”a” 

coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit. ”b” din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificări  si  completări ,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 (1)  Se aprobă execuția bugetului local al Comunei Ogra pe trimestrul II al 

anului 2017, astfel: 

    VENITURI                                                                                       -lei- 

Prevederi bugetare inițiale 14.819.000 

Prevederi bugetare trim.II 2017 6.669.000 

Încasări realizate 2.664.085 

 

       . 
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 CHELTUIELI                                                                                             -lei- 

Prevederi bugetare inițiale 15.396.000 

Prevederi bugetare trim.II 2017 7.246.000 

Plăți efectuate 2.364.983 

 

   (2) Se aprobă execuția bugetului local al comunei Ogra –Secțiunea de funcționare, 
pe trimestrul II al anului 2017 
 

           VENITURI                                                                               -lei- 

Prevederi bugetare inițiale 4.327.000 

Prevederi bugetare trim.II 2017 2.365.000 

Încasări realizate 2.633.275 

 

.           CHELTUIELI                                                                                           -lei- 

Prevederi bugetare inițiale 4.849.000 

Prevederi bugetare trim.II 2017 2.887.000 

Plăți efectuate 2.337.983 

 
 (3) Se aprobă execuția bugetului local al comunei Ogra –Secțiunea de dezvoltare, 
pe trimestrul II al anului 2017 
 
 

             VENITURI                                                                              -lei- 

Prevederi bugetare inițiale 10.492.000 

Prevederi bugetare trim.II 2017 4,304.000 

Încasări realizate 30.810 

 

             CHELTUIELI                                                                                          -lei- 

Prevederi bugetare inițiale 10.547.000 

Prevederi bugetare trim.II 2017 4.359.000 

Plăți efectuate 27.000 

 

 
           Art.2  Execuția bugetului comunei Ogra  este cuprinsă in Anexa nr.1 , Anexa nr.1/1 
– Secțiunea de funcționare și Anexa nr.1/2- Secțiunea de dezvoltare, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei Ogra, la : 
Instituția Prefectului-Județul Mureș, Primarului comunei Ogra, Biroul Financiar Contabil, 
Impozite și taxe și spre afișare. 
  

 
                                                                                         Contrasemnează 
                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETAR, 

                          Uilecan Ionel                                 Crefelean Anicuța-Ramona 

 
 


