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Nr.41/20.07.2021                                                                                                    PROIECT   

 

HOTARARE 

privind  aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli  

pentru trimestrul II al anului 2021 

 

Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere  prevederile: 

-     raportul de specialitate intocmit de compartimentul financiar contabil cu nr. 2675/20.07.2021 ; 

- referatul de aprobare  al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la nr.2676/20.07.2021 ; 

- prevederile art.20, alin (1), lit.c), art.  49 alin (12) , art.57 din Legea n. 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.C.L. nr.18/22.04.2021, privind aprobarea bugetului local al  Comunei Pietroasele pe 

anul 2021; 

- prevederile  art. 129 alin  (4)  lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ; 

 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II, conform  

anexei care face  parte integranta  din prezenta hotarare. 

Art.2. Compartimentul buget finante contabilitate va publica pe site-ul institutiei contul de 

executie al bugetului local, in termenul prevazut de lege. 

Art.3. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

 

                                                           Initiator, 

                                                            Primar, 

                                                    Cornel Enache 

                                                                                                                                    Avizeaza  

                                                                                                              Secretar general cu delegatie, 

                                                                                                                              Grapa Stefan 
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HOTARARE 

privind  aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli  

pentru trimestrul II al anului 2021 

 

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere  prevederile: 

-     raportul de specialitate intocmit de compartimentul financiar contabil cu nr. 2675/20.07.2021 ; 

- referatul de aprobare  al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la nr.2676/20.07.2021 ; 

- prevederile art.20, alin (1), lit.c), art.  49 alin (12) , art.57 din Legea n. 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.C.L. nr. 18/22.04.2021, privind aprobarea bugetului local al  Comunei Pietroasele pe 

anul 2021; 

- prevederile  art. 129 alin  (4)  lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ; 

- avizul comisiei pe domenii ; 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestru II, conform  

anexei care face  parte integranta  din prezenta hotarare. 

Art.2. Compartimentul buget finante contabilitate va publica pe site-ul institutiei contul de 

executie al bugetului local, in termenul prevazut de lege. 

Art.3. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

Presedinte de sedinta, 

Banica Ionel 

                                          contrasemneaza    

Secretar general cu delegatie,                                                                                                         

                                                                                                         Grapa Stefan 

 

Nr.____/29.07.2021 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta 

ordinara din data de 29.07.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, cu un nr.de 13 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva, din 

numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 
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NR2676/20.07.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind  aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli  

pentru trimestrul II al anului 2021 

 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, la art. 49 alin. (12)-(13), prevede că, în 

lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru 

trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a 

prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia 

bugetelor, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, 

prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului bugetul să nu înregistreze plăţi 

restante şi ca diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat 

pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 

restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste realizarile, 

dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de 

rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimeaza 

marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a 

propus si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie in legatura cu incasarile si platile 

efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.  

Față de cele prezentate, va propun spre dezbatere  si aprobare  contul de executie pentru 

trimestrul II al anului 2021. 

 

PRIMAR, 

Cornel Enache 
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ROMANIA 
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Nr.2675/20.07.2021 
Referat, 

 

la proiectul de hotarare pentru aprobarea contului de executie al bugetului Comunei Pietroasele, 

pe trimestrul II-2021 

 

 

Subsemnata Zainescu Madalina, inspector in cadrul U.A.T.C. Pietroasele, avand in 

vedere art. 49 alin. (12)-(13) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, care prevede că în lunile aprilie, iulie şi octombrie, 

pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii 

principali de credite ai bugetelor locale  au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre 

analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor intocmite pe cele doua 

sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, 

prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului bugetul să nu înregistreze plăţi 

restante şi ca diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat 

pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 

restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero, propun spre dezbatere  si aprobare  contul 

de executie pentru trimestrul II al anului 2021. 
 

 

 

 Intocmit, 
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NR._________DIN 28.07.2021 

 

Comisia pentru programe de dczvoltare economico-sociala, 

buget finante, administarea bugetului privat al comunei, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, 

servicii si comert (1 ) 

 

 

R A P O R T   A V I Z A R E 

 

la proiectul de hotarare privind  aprobarea executiei bugetului de venituri si 

cheltuieli  

pentru trimestrul II al anului 2021 

 

        Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, in 

sedinta comisiei pe domenii din data de 28.07.2021 a analizat proiectul de hotarare  

privind  aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II 

al anului 2021, il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a 

sedintei ordinare din data de 29.07.2021. 

 

 

COMISIA : 

 

1.Banica Ionel – presedinte_____________________________ 

2.Petre Nicolae Georgian – secretar_____________________ 

3.Tescan Neculai Miron _____________________________ 

4.Dumitrascu Dragos Dumitru_______________________ 

5.Mares Nicolaie________________________ 
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