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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 
bugetar  pentru trimestrul II, anul 2022 

 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 

  întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 Iulie 2022 

  

Având în vedere: 

 art. 121, alin. (1) din Constituţai României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani nr. 
1813/01.07.2022; 

 Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul financiar – contabil 
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului nr. 1814/01.07.2022; 

 art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

 art. 3, art. 84, alin. (1), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), 
art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin. (1) şi alin. (2), art. 198, alin. (1) şi 
alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 

hotărăşte: 

 
 

Art. 1  Aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru 
trimestrul II, anul 2022, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2  Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Botoşani, 

potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 
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Art. 3       Primarul Comunei Lozna va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
Art. 4   Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 

intermediul Secretarului General al Comunei: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 
- Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 
- Compartimentului financiar – contabil din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani. 

 

 

 
 

 

 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 
Consilier local, Secretar General Comună, 

FURTUNĂ Gelu MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
  
  

 
 
 

Viză control financiar preventiv, 
 Consilier superior, 
 LAZĂR Verginia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lozna 
Nr. 24 din 29 Iulie 2022 
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Anexă la H.C.L. nr. 24/29.07.2022 

 
 

Contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru 
 trimestrul II, anul 2022 

 
                                                                  -în lei-           

                                                                                                                   

Explicaţii 
Plan 

Trimestrul 
II 

Realizat 
la 

30.06.2022 

VENITURI TOTALE 1808800 1771838 

 impozit venit transfer proprietăţi imbiliare 1500 0 

 cote defalcate din impozit pe venit 92500 96391 

 cote alocate de C.J. pentru echilibrare 107500 107711 

 sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului 
Județean 

150000 154157 

 impozit clădiri persoane fizice 10000 18265 

 impozit clădiri persoane juridice 9000 2500 

 impozit teren persoane fizice și juridice 40000 29668 

 impozit teren extravilan 75000 62443 

 taxe judiciare de timbru 5000 2587 

SUME DIN T.V.A.   

 sume din T.V.A. pentru învăţământ 93000 93000 

 sume din T.V.A. pentru asistenţi personali şi 
indemnizaţii persoane handicap 

288000 288000 

 sume din T.V.A. pentru drumuri 28000 28000 

 sume din T.V.A. pentru echilibrare 608000 608000 

 taxă mijloace transport persoane fizice   60000 56994 

 taxă mijloace transport persoane juridice 20000 46249 

 taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe 6000 4022 

 impozit spectacol 0 8 

 concesiuni şi închirieri 4000 1250 

 venituri din amenzi 55100 28267 

 taxe speciale - salubrizare 70000 68969 

 alte venituri - paza, P.S.I., etc 25000 18899 

 sume din excedentul bugetului pentru secțiunea de 
dezvoltare 

 
- 406698 
+    406698 
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SUBVENŢII   

 ajutor încălzire 28000 27628 

 asistent medical comunitar 33200 28830 

CHELTUIELI  TOTALE 2901800 1684992 
CAPITOLUL 51.02. 

AUTORITATI PUBLICE 
560000 431679 

 cheltuieli de personal 458000 392064 

 cheltuieli efectuate, din care: 75000 38795 

o poştă, telefon, internet  18000 15155 

o furnituri 4000 3100 
o cheltuieli perfecţionare 8000 0 

o deplasări 2000 1917 

o material de curăţenie 3000 372 

o alte cheltuiei (cotizaţie GAL, medicina muncii, 
reparaţii calculatoare, asistenţă soft, etc)  

40000 18251 

 cheltuieli audit 17000 13500 

 plăți efectuate în anii precedenți și recuperate 0 - 12680 

 cheltuieli de investiții, din care: 10000 0 

o Achiziţie stație de lucru fixe/portabile, UPS și  
imprimantă 

10000 0 

CAPITOLUL 61.02. 
PROTECŢIE CIVILĂ 

35800 27838 

 cheltuieli de personal 26800 23364 

 cheltuieli materiale 9000 4474 

o pregătire profesională 2000 0 

o deplasări 1000 563 
o alte cheltuieli (verificări stingătoare, măști de 

protecție, etc.) 
6000 3911 

CAPITOLUL 65.02. 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

134000 109794 

 cheltuieli materiale 101000 78448 

o furnituri 3000 1577 

o telefon, internet 4000 2773 

o deplasări 3000 3147 

o materiale curaţenie 13000 9645 

o navetă şi alte cheltuieli 28000 16870 
o piese de schimb 4000 2000 

o motorină 4000 1389 

o iluminat – încălzire 15000 11856 
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o alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare 8000 5380 
o materiale pentru funcţionare 8000 8133 
o materiale sanitare 4000 1678 
o pregatire profesională şi cărţi 2000 0 
o obiecte de inventar 4000 4000 
o apa, canal, salubrizare 1000 0 
o sume copii nevoi speciale Consiliu Judeţean 3000 2299 
o tichete pentru grădiniţă 10000 9070 
o alte cheltuieli (burse, deplasări etc.) 20000 19977 

CAPITOLUL 66.02. 
ALTE INSTITUŢII ŞI ACŢIUNI SANITARE 

36200 28974 

 cheltuieli de personal 33200 28790 

 cheltuieli materiale, din care: 3000 184 

o deplasări 3000 184 

CAPITOLUL 
67.02. CĂMINE CULTURALE 

682800 420718 

 cheltuieli personal 22800 0 

 cheltuieli materiale, din care: 10000 0 

o deplasări 500 0 
o alte cheltuieli (50 ani căsătorii, etc.) 9500 0 

o culte religioase 0 0 

 cheltuieli de investiţie, din care: 650000 420718 

o Construire clădire „Muzeul Satului”, sat Lozna, 
comuna Lozna, judeţul Botoşani 

250000 220718 

o Modernizare şi extindere Cămin Cultural 
Lozna, comuna Lozna, judeţul Botoşani 

200000 200000 

o Compartimentare mansardă „Muzeul Satului”, 
sat Lozna, comuna Lozna, judeţul Botoşani 

200000 0 

CAPITOLUL 68 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

433000 387825 

 cheltuieli personal 279000 250339 

 cheltuieli materiale, din care: 5000 1095 

o deplasări  2000 0 

o servicii sociale 3000 1095 

 indemnizații 121000 110843 

 ajutor încălzire 28000 25548 

CAPITOLUL 70 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

892000 278164 

 cheltuieli personal 137000 118252 

 cheltuieli materiale, din care: 185000 93999 
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 La data de 30 Iunie 2022 în cont la Trezoreria Municipiului Dorohoi avem solduri la 
conturi după cum urmează: 

 Cămin Cultural – 5110 lei 

 I.S.C – 1509,57 lei 

 Fond de rulment – 687.244 lei 

 Disponibil cont – 493544 lei 
  
 
 
 
 

o iluminat 40000 34234 

o motorină 30000 13451 

o piese de schimb 15000 0 

o apă, canal, salubrizare 60000 32062 

o alte cheltuieli pentru întreţinere şi funcţionare 
(asigurări, rovinete, reparaţii etc.) 

40000 14253 

 cheltuieli de investiții, din care: 570000 65913 

o S.F. - uri și proiecte, cofinanțare proiecte 256000 0 

o Plan Urbanistic General 134000 0 

o Montare plasă protecție teren sport Străteni 50000 0 

o Montare plasă protecți și dotare cu echipament 
tenis câmp teren multifunctional Lozna 

10000 0 

o Refacere sistem irigații, fântână arteziană și 
iluminat „Parcul trandafirilor„ 

120000 65913 

CAPITOLUL 84 
DRUMURI ŞI PODURI 

128000 0 

 cheltuieli materiale, din care: 38000 0 

o piatră și alte cheltuieli 38000 0 

 cheltuieli de investiții, din care: 90000 0 

o achiziție teren 90000 0 
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