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          PH nr. 32 din 25.05.2021  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului  anual de executie al bugetului  
de venituri si cheltuieli pe anul 2020 

 
 Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data 
de ………………..; 

Având in vedere:  
- referatul de aprobare nr.CL/158 din 25.05.2021  a primarului comunei , prin care se 

susține necesitatea și oportunitatea aprobării contului de execuţie  bugetară pe anul 2020; 
- raportul de specialitate nr. 1439 din 25.05.2021 , al biroului contabilitate  prin care se 

motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre;  
- prevederile art. 57  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările 

si completările ulterioare; art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală, republicată ; 

În baza art. 136 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.c) , alin.(4) lit.a) și c)   din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) b) și art. 135 alin.(8), art.139 
alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a),  art.197 alin.(1), (2), (4)  din Ordonanța de Urgență  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

PROPUNE: 
  

Art.1.  Se aprobă contul anual de executie al bugetului de  venituri şi cheltuieli în anul  
2020, prevăzut în forma prezentată în Anexa  ,  la prezenta hotărâre.  

Art.2. Cu drept de contestare , în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, la instanţa de contencios administrativ competentă. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire de catre primarul comunei , prin biroul  
Contabilitate, achiziții publice , administrativ din cadrul aparatului de specialitate. 

Art.4. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului 
Județului Bacău , primarului comunei, biroul precizat la art.3 , precum si spre cunoștința publică , 
în conditiile legii, pe site-ul :  www.primariagioseni.ro  

 
 

 

Initiator 
 
PRIMAR, 

        Bernadin Tamas  
 
                        Aviz de legalitate 
 
        SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

              Cristina Sandu  
 
 

 
 
 
 
 
Red.SC/1ex 

 

http://www.primariagioseni.ro/
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Anexa  

La PH. nr. 32  din 25.05.2021   
 
 

 

Contul anual  de executie a bugetului local de venituri şi cheltuieli în  anul 2020 
 

 
 
 

A.VENITURILE BUGETULUI LOCAL , SURSA A  (Anexa A.1) 
Prevederi bugetare anuale initiale   = 7.150.000  lei 
Prevederi bugetare anuale definitive  = 8.569.500  lei 
Venituri   realizate   la 31.12.2020  = 8.256.361,75 lei 
 
 
       B.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL, SURSA A (Anexa A.2) 
Credite bugetare anuale initiale = 7.491.000 lei 
Credite bugetare anuale definitive   = 8.910.500  lei 
Plati  realizate   la 31.12.2020  = 7.509.240,85 lei   
 
    Excedent an curent sursa A: 747.120,90 lei 
    Excedent din anii precedenţi: 341.355,64 lei  

      Excedent sursa A la 31.12.2020: 1.088.476,54 lei 
           

C.VENITURILE BUGETULUI LOCAL , SURSA E (Anexa A.3) 
             Prevederi bugetare anuale initiale =121.250 lei  

Prevederi bugetare anuale definitive  = 150.000  lei 
Venituri   realizate   la 31.12.2020  = 187.296,87 lei 
 

 
D.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL, SURSA E (Anexa A.4) 

  Credite bugetare anuale initiale =121.250 lei 
Credite bugetare anuale definitive  = 150.000  lei 
Plati  realizate   la 31.12.2020  = 146.621.65 lei 
 

 
     Deficit an current sursa E: 40.675,22 lei 

    Excedent din anii precedenţi: 4.402.61 lei  
      Excedent sursa E la 31.12.2020: 45.077,83 lei 
 

 
Inițiator  
PRIMAR , 
Bernadin Tamaș 

         Întocmit , 
       Cons. sup. Buculei Cristina Elena 
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Nr. CL/158din 25.05.2021  

 

 

 
REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea contului  anual de executie al bugetului de venituri si cheltuieli 

al anului 2020 
 
 

In conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,ordonatorii principali de credite 
intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a 
anului urmator, conturile anuale de executie a bugetului local  . 
 
 Anexa la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului  anual de executie al 
bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020  -  are la baza Anexele nr. A1, A2, A3 și A4 
generate de Programul informatic SOBIS v.2020 și  intocmite de dna Buculei Cristina 
Elena – consilier superior contabilitate - de aceea va rog sa-l aprobati de urgență  în forma 
redactată la sedinta ordinara din luna  mai 2021, prin suplimentarea ordinii de zi , conform 
art. 135 alin.(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Bernadin Tamaș 
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BIROUL  CONTABILITATE , ACHIZIȚII PUBLICE , ADMINISTRATIV  

Nr. 1439 din 25.05.2021  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului  anual de executie al bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2020 

 
 

In conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare,ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre 
aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de 
executie a bugetului local  . 

Bugetul propriu al Comunei Gioseni elaborat, aprobat şi executat in concordanţă cu 
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale bugetului de stat pe anul 2020, ale Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal şi ale 
celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar, este prezentat după cum urmează:  
 

Contul anual de executie a bugetului local de venituri şi cheltuieli în  anul 2020 
 

A.VENITURILE BUGETULUI LOCAL , SURSA A  (Anexa A.1) 
Prevederi bugetare anuale initiale   = 7.150.000  lei 
Prevederi bugetare anuale definitive  = 8.569.500  lei 
Venituri   realizate   la 31.12.2020  = 8.256.361,75 lei 

 
       B.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL, SURSA A (Anexa A.2) 
Credite bugetare anuale initiale = 7.491.000 lei 
Credite bugetare anuale definitive   = 8.910.500  lei 
Plati  realizate   la 31.12.2020  = 7.509.240,85 lei   
 
    Excedent an curent sursa A: 747.120,90 lei 
    Excedent din anii precedenţi: 341.355,64 lei  

      Excedent sursa A la 31.12.2020: 1.088.476,54 lei 
           

C.VENITURILE BUGETULUI LOCAL , SURSA E (Anexa A.3) 
             Prevederi bugetare anuale initiale =121.250 lei  

Prevederi bugetare anuale definitive  = 150.000  lei 
Venituri   realizate   la 31.12.2020  = 187.296,87 lei 

 
D.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL, SURSA E (Anexa A.4) 

Credite bugetare anuale initiale =121.250 lei 
Credite bugetare anuale definitive  = 150.000  lei 
Plati  realizate   la 31.12.2020  = 146.621.65 lei 

 
     Deficit an current sursa E: 40.675,22 lei 

    Excedent din anii precedenţi: 4.402.61 lei  
      Excedent sursa E la 31.12.2020: 45.077,83 lei 

 

 Administrarea si utilizarea resurselor s-a efectuat cu respectarea Legii nr. 273/2006 a 
finantelor publice locale , cu modificările și completările ulterioare  şi a Legii nr.82/1991 a 
contabilităţii,cu modificările și completările ulterioare,   utilizând indicatorii din sistemul finanţelor 
publice , respectând procedurile şi principiile contabile specifice. 
 

Întocmit,  
Consilier superior contabilitate  

  Buculei Cristina Elena 


