
R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266- 333601; TEL /FAX 0266- 333705

Adresa e- mail pauleniciuc@yahoo.com

I N V I T A Ţ I E – M E G H Í V Ó

Primarul comunei Păuleni-Ciuc , Ferencz Csaba , cu Dispoziţia nr.
28/2013 , vă  invită la  şedinţă ordinară lunară, care va avea loc  pe data de 28 mai
2013 orele  16 , la sala de şedinţă a Primăriei Păuleni-Ciuc, cu următorul proiect de
ordine de zi:

Csíkpálfalva község polgármestere, Ferencz Csaba, a 28 /2013-as
rendeletével ősszehívja csíkpálfalvi Tanács rendes havi gyülését, a Polgármesteri
Hivatal gyüléstermébe, 2013 május 28-án 16 órára,  a következő napirendi
pontokkal :

1.- Aprobarea  Procesului verbal al şedinţei extraordinară din data de 4 aprilie
2013

- a 2013 április 4-i gyülés jegyzőkönyvének jóváhagyás
2.- Aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2012

- a 2012-es költségvetési év lezárásának jóváhagyása
3.- Rectificarea Bugetului local pe anul 2013

- a 2013 –es évi költségvetés kiegészítése
4 -. Discuţii şi interpelări

- különfélék

Secretar,
Jegyző

Fülöp    Erzsébet



Anexa nr.1

Detailarea pe conturi a cheltuielilor planificate, efectuate şi a soldurilor
rămase din anul 2012

Chelt. planificate
- lei-

Plăţi efectuate
-lei-

Sold rămas
-lei-

Administraţie 475.970 427.450,69 48.519,31
- chelt.pers. 235.570 235.216,00 354,00
-chelt.mat. 198.400 183.509,69 14.890,31
- alte chelt. 11.000,00 8.725,00 2.275,00

- active financ. 31.000 - 31.000,00
Alte servicii publice

generale
21.850 21.052,44 797,56

- chelt.pers. 19.350 19.349,00 1,00
-chelt.mat. 2.500 1.703,44 796,56

Transferuri cu
caracter general 5.000 4.550,00 450,00
- tranferuri intre

unităţi 5.000 4.550,00 450,00
Ordine publ.si

siguranţa naţionala 52.000 48.366,36 3.633,64
- chet. Mat. 52.000 48.366,36 3.633,64
Învăţământ 632.700 632.605,65 94,35
-chelt. pers. 528.000 528.000,00 -
- chelt.mat. 84.000 83.999,16 0,84

- asist. socială 18.700 18.606,49 93,51
- alte cheltuieli 2.000 2.000,00 -
- active nefinan. - - -

Cultura recreere şi 219.000 167.942,14 51.057,86



religie
- chelt. pers. 12.080 12.077,00 3,00
- chelt. mat. 32.920 24.806,84 8.113,16

- active nefinanciare 174.000 131.058,30 42.941,70
Asig.şi asist. socială 110.000 90.941,00 19.059,00

-chelt. pers. - - -
-chelt. bunuri şi serv. 36.000 34.800,00 1.200,00

- asist. socială 74.000 56.141,00 17.859,00
Locuinţe serv.şi

dezv.publică 193.500 112.080,08 81.419,92
- Bunuri şi servicii 50.000 35.797,80 14.202,20

- Active
nefinanciare. 143.500 76.282,28 67.217,72

Protecţia mediului 93.000 79.594,81 13.405,19
- chelt.bunuri şi serv. 93.000 79.594,81 13.405,19

Transporturi 239.500 202.141,51 37.358,49
-bunuri şi servicii 59.500 59.425,18 74,82
- alte transferuri 180.000 142.716,33 37.283,67

Păuleni-Ciuc 22.05.2013



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA PĂULENI-CIUC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.   /2013
Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2012

Consiliul local Comunei  Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţă ordinară lunară pe data de
28.05.2013,convocat prin Dispoziţia nr.

Luând în considerare Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei,raportul
nr.1089/22.05.2013 înaintat de contabila Primăriei Păuleni-Ciuc şi raportul  de specialitate al
Consiliului local;

În baza prevederilor :-art. 57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
Pct.287 alin.2 din H.G. NR.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

nr.571/2003 privind Codul fiscal
Ordinul MFP nr.71/22.01.2013 privind aprobarea Normelor metodologice de  încheiere exerciţiului

bugetar pe anul 2012.
Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

publică locală;
În temeiul prevederile art.36 alin (2) lit.b, alin.(4) lit.a,  art. 45 alin.(2) lit.a,art.115 alin.(1) lit.b din

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂREŞTE:

Art.1- Se aprobă contul de încheiere a exerciţiul bugetar al anului 2012 în structura următoare:

La venituri:- prevederi bugetare iniţiale - 1.562.000 lei
- prevederi bugetare definitive - 1.661.700 lei
-încasări realizate - 1.672.274 lei

La cheltuieli – credite bugetare iniţiale- 1.953.000 lei
- credite definitive - 2.052.700lei
- plăţi efectuate                 1.786.725 lei

Art.2. Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Păuleni-Ciuc la 28 .05.2013.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnează secretar
Fülöp Erzsébet

Nr.
Adoptat în şedinţa din data de 28.05.2013
Cu un număr de _____ voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR.    /2013
privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Consiliul Local Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţă ordinară la data de 28.05.2013,
convocată prin Dispoziţia primarului nr.28/2013.

Având în vedere prevederile;
Contractul de sponsorizare nr.17/09.05.2013 al Asociatiei Composesorale Szalonka;
Legii nr.273/2006 art.19 alin (2)şi art.49 alin.(5) privind finanţele publice locale
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice;
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Luând în considerare Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comune Păuleni-Ciuc,
Raportul de specialitate nr.1090/22.05.2013 înaintat de contabila Primăriei  şi avizul
favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.,,b,, coroborat cu alin.(4) lit.,,a,, şi art.45 alin.(2)
lit.,,a,, art.115 alin.(1) lit. b din  Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală
republicat;

HOTĂREŞTE:

Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului  general al localităţii Păuleni-Ciuc din suma de
1.845,00 mii lei  la suma de 1.848,00 mii lei la venituri  şi din suma de 2.122,00 mii lei la
suma de 2.125 mii lei la cheltuieli.

Art.2.-Se aprobă rectificarea  prin majorare a bugetului local al Comunei Păuleni-Ciuc pe
anul 2013 atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 3,00 mii lei pe trimestrul II anul
curent după cum urmează.

La partea de venit

Cod.37.02.01 Donaţii şi sponsorizări cu suma de 5,00 mii lei.

La partea de cheltuieli

.
Cap. 67.02. Cultură receere şi religie cu suma de 3,00 mii lei pentru cheltuieli de

material pentru terenul de sport Delniţa.

Art.3-.-Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul



comunei Păuleni-Ciuc, precum şi compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu al
primarului..

Păuleni-Ciuc la 28.05.2013

Preşedintele şedinţei

Contrasemnează
Secretar

Fülöp Erzsébet

Nr.
Adoptată în şedinţa din 28 mai 2013 cu un număr de      voturi din numărul total de 11

consilieri în funcţie.



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
Nr.1090/22.05.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli

al Comunei Păuleni-Ciuc  pe anul 2013

În conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013.

Având  în vedere Contractul de sponsorizare nr..17/09.05.2013 al Asociaţiei Composesorală
Szalonka.

În baza solicitărilor depuse de către departamentul din cadrul aparatului de specialitate al
primarului,

În urma acestor influenţe se rectifică   şi se modifică bugetul local atât la partea de venituri cât
şi la partea de cheltuieli.

La partea de venit

Cod.37.02.01 Donaţii şi sponsorizări cu suma de 3,00 mii lei.

La partea de cheltuieli

Cap. 67.02.20 Cultură recreere şi religie -cheltuieli material si servicii se majorează cu suma
de 3,00 mii lei pentru achiziţionarea echipamente teren de sport Delniţa.

Păuleni-Ciuc la 22.05.2013

Contabil
Tamás Tünde



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA PĂULENI-CIUC
CONSILIUL LOCAL
NR..1.089/22.05.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al

anului 2012

Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, ordonatorii
principali de credite intocmesc şi prezintă spre aprobare consiliilor locale conturile
anuale de execuţie a bugetelor locale.

Din aceste considerente vă propunem aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
bugetar pe anul 2012 în următoarea structură:

La venituri: - prevederi bugetare iniţiale -1.562.000 lei
- prevederi bugetare definitive – 1.661.700 lei
- încasări realizate - 1.672.274 lei

La cheltuieli- credite bugetare iniţiale – 1.953.000 lei
- credite definitive - 2.052.700 lei
- plăţi efectuate - 1.786.725 lei

Diferenţa dintre încasările realizate şi plăţile efectuate este de -114.451 lei, suma care
reprezintă deficitul bugetar al anului 2012.



Detailarea pe conturi a cheltuielilor planificate, efectuate şi a soldurilor
rămase din anul 2012

Chelt. planificate
- lei-

Plăţi efectuate
-lei-

Sold rămas
-lei-

Administraţie 475.970 427.450,69 48.519,31
- chelt.pers. 235.570 235.216,00 354,00
-chelt.mat. 198.400 183.509,69 14.890,31
- alte chelt. 11.000,00 8.725,00 2.275,00

- active financ. 31.000 - 31.000,00
Alte servicii publice

generale
21.850 21.052,44 797,56

- chelt.pers. 19.350 19.349,00 1,00
-chelt.mat. 2.500 1.703,44 796,56

Transferuri cu
caracter general 5.000 4.550,00 450,00
- tranferuri intre

unităţi 5.000 4.550,00 450,00
Ordine publ.si

siguranţa naţionala 52.000 48.366,36 3.633,64
- chet. Mat. 52.000 48.366,36 3.633,64
Învăţământ 632.700 632.605,65 94,35
-chelt. pers. 528.000 528.000,00 -
- chelt.mat. 84.000 83.999,16 0,84

- asist. socială 18.700 18.606,49 93,51
- alte cheltuieli 2.000 2.000,00 -
- active nefinan. - - -

Cultura recreere şi
religie

219.000 167.942,14 51.057,86



- chelt. pers. 12.080 12.077,00 3,00
- chelt. mat. 32.920 24.806,84 8.113,16

- active nefinanciare 174.000 131.058,30 42.941,70
Asig.şi asist. socială 110.000 90.941,00 19.059,00

-chelt. pers. - - -
-chelt. bunuri şi serv. 36.000 34.800,00 1.200,00

- asist. socială 74.000 56.141,00 17.859,00
Locuinţe serv.şi

dezv.publică 193.500 112.080,08 81.419,92
- Bunuri şi servicii 50.000 35.797,80 14.202,20

- Active
nefinanciare. 143.500 76.282,28 67.217,72

Protecţia mediului 93.000 79.594,81 13.405,19
- chelt.bunuri şi serv. 93.000 79.594,81 13.405,19

Transporturi 239.500 202.141,51 37.358,49
-bunuri şi servicii 59.500 59.425,18 74,82
- alte transferuri 180.000 142.716,33 37.283,67

Păuleni-Ciuc 22.05.2013

Contabil
Tamás Tünde
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