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RoMANra
IUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

norAn,A,REA Nr. 26 t2o2o
privind aprobarea contului de execufiei al bugetului local pe trimestrul I anul2020

Consiliul Local al Comunei Bixad;
intrunit in gedintH ordinarH din data de 29 aprilie 2020 ;

- analizAnd referatul de aprobare al Primarului Comunei Bixad privind aprobarea
contului de execufiei al bugetului local pe trimestrul l anul 20zo ,
avAnd in vedere:

- Raportul Compartimentului financiar-contabil;
- Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Bixad;

luAnd tr considerare:
- Raportul de control privind constatdrile qi conclu ziile rezultate in urma activitdfii

de indrumarg verificare gi control efectuate la sediul Primlriei Comunei Bixad aI
Instituliei Prefectului judeful Covasna nr. 3931"109.03.2020 inregistrat la Registratura
Primdriei Comunei Bixad sub nr. SbSll1,.OB.202O;

- prevederile art. 49 alin, (12) gi (13) din Legea m.2zz12006 privind finan{ele publice
locale cu modificirile gi completdrile ulterioare;

in baza art.L55 alin.(a) lit. c), art.'139 alin.(3) lit. a) gi art.196
ordonan[a de UrgenfH a Guvernului nr. szl2019 privind Codul
modificdrile gi completHrile ulterioare,

a1in.(1) lit. a) din
administrativ, cu

HOrenAgrr:

Art. 1. Se aprobd contul de executie al bugetului local pe trimestul I anul 2020
conform Anexei care face parte integrant[ din prezenta hotdrare.

Art, 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcineazi primarul
Comunei Bixad gi Compartimentul financiar din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Bixad.

Comuna Bixad, la29 aprilie 2020

Pregedinte de gedinfi,
8o6r Rozilia

Contrasemneazd,,
Secretar general al comunei
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contul de executie al Bugetului Local trimestrul I anul 2020, se prezinta a

-lei-

Denumirea indicatorilor Prevederi bugetare
initiale

Prevederi bugetare
definitive

!ncasari
realizate

Venituritotal 2.493.700 681.900 805.431
Venituri curente 2.483.700 676.900 7L3.329
lmpozit pe venit s.000 1.250 220
Cote sisume defalcate din imp. pe

venit
599.000 L49.750 L42.398

lmpozite si taxe pe proprietate 137.500 58.000 69.356
Sume defalcate din TVA 1.268.900 333.000 306.592
Taxe pe utilizarea bunurilor 68.000 1.9.250 37.436
Venituri nefiscale 405.300 115.650 157.320
Subventii din bug. De stat 10.000 5.000 to2

Credite bugetare
initiale

Credite bugetare
definitive

Plati efectuate

Chelt. Total: din care: 2.99L.250 743.260 460.270
Autoritati publice -executive 7.227.150 273.590 239.727
Alte servicii publice generale 68.000 0 0
Ordine publice si siguranta nationala 100.000 2s.000 16.772
lnvatamant 578.000 170.200 16.508
Cultura, recreere si religie 11.500 380 227
Asigurari si asistenta sociala 503.0s0 119.960 to6.t76
Locuinte, servicii si dezvoltare
publica

72.900 21.000 9.048

Protectia mediului 152.150 62.500 42.927
Agricultura, silvicultura, piscicultura
si vanatoare

282.50 70.630 28.885

Transporturi 2.000 0 0
DE FtCtT/EXCEDENT 345.161


