
  
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI  

PRIMAR 

         
Nr.EMOL /42 din 16.07.2021   

 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  

contului de execuție al exercitiului bugetar pe trimestrul II al anului 2021 

 
 

Primarul comunei Gioseni , județul Bacău  
Având in vedere:  
- referatul de aprobare   nr. CL/221 din  16.07.2021 al primarului comunei , prin care se susține 

necesitatea și oportunitatea aprobării contului de executie  bugetara  pe trimestrul II al anului 2021; 
- raportul de specialitate nr.CO/ 346 din  16.07.2021 ,al biroului contabilitate,achiziții publice, 

administrativ,  prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de 
hotărâre ; 
 - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni; 
 În baza prevederilor : 

- art. 49 alin.(12) 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.135 alin.(8) , art.155 alin.(1) lit.c) , alin.(4) lit.a) și c)   din  
OUG nr.57/2021 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) 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 a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
PROPUNE: 

  
Art.1.  Se aproba contul de executie a trimestrului II  2021, prevăzut în forma prezentată în Anexa la 

prezenta hotărâre.  
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire de către primarul comunei , prin biroul  

contabilitate, achiziții publice, administrativ din cadrul aparatului de specialitate. 
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios 

administrativ,  în conditiile Legii nr.554/2004,cu modificările si completările ulterioare. 
Art.4. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului 

Judetului Bacău , primarului comunei, biroului  contabilitate, , achiziții publice, administrativ  , precum și spre 
cunostința publică,  în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității 
deliberative - pe site-ul www.primariagioseni.ro. 

 
 

 
Initiator 
 
PRIMAR, 

        Bernadin Tamaș  
                      Aviz de legalitate 
 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

       Cristina Sandu  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Red.SC/1ex 

http://www.primariagioseni.ro/


  
 

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI  

PRIMAR 

         
Anexa  

La PH. EMOL /42 din 16.07.2021 
 

Contul de executie al bugetului trimestrului II  anul 2021 

 
 

A.VENITURILE BUGETULUI LOCAL , SURSA A , TRIM.II 2021 
Prevederi bugetare anuale   = 5.953.630 lei 
Prevederi bugetare trim.II 2021  = 3.316.130 lei 

             Venituri   realizate   la 30.06.2021  =  2.747.731,45 lei 
 
       B.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL, SURSA A, TRIM.II 2021 
Prevederi bugetare anuale   = 7.042.100  lei 
Credite bugetare trim.II 2021  = 4.127.510  lei 

             Plati  realizate   la 30.06.2021  = 2.043.597,02 lei  (cu scoala)  
           

C.VENITURILE BUGETULUI LOCAL ,SURSA E , TRIM.II 2021  
Prevederi bugetare anuale   = 190.000  lei 
Prevederi bugetare trim.II 2021  = 108.000  lei 
Venituri   realizate   la 30.06.2021  = 74.542,07 lei 

 
D.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL, SURSA E, TRIM.II 2021 

Prevederi bugetare anuale   = 190.000 lei 
Credite bugetare trim.II 2021  = 108.000  lei 
Plati  realizate   la 30.06.2021  = 73.357,74 lei 

 
 
 
 
 
 
 

Inițiator 
 

PRIMAR , 
Bernadin Tamaș 

         Întocmit , 
 
             Consilier superior contabilitate  
  

                 Buculei Cristina Elena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.BCE/2ex 

 
 



  
  

                 ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI  

PRIMAR 

          
Nr. CL/221 din  16.07.2021  

 

 
REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea contului de execuție al exercitiului bugetar 
pe trimestrul II al anului 2021 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 prIind finantele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel 
târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta 
în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberatIe, execuţia bugetelor întocmite pe 
cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona 
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la 
sfârşitul anului: 
    a) să nu înregistreze plăţi restante; 
    b) 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. 
  

Anexa la proiectul de hotărâre -  are la baza raportul de specialitate  intocmit de dna Buculei Cristina 
Elena – consilier superior contabilitate - de aceea vă rog sa-l aprobati de urgență prin suplimentarea ordinii 
de zi , conform art. 135 alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , in forma redactată la 
ședința ordinară din luna iunie 2021. 

 
 
 

PRIMAR, 
 

Bernadin Tamaș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

BIROUL CONTABILITATE , ACHIZIȚII PUBLICE , ADMINISTRATIV  

 

Nr. CO/346 din  16.07.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului de execuție  al exercitiului bugetar 
pe trimestrul II al anului 2021 

 

 
Subsemnata Buculei Cristina Elena – consilier superior/ contabilitate,  

Având in vedere:  
-  prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 prIind finantele publice locale, cu modificările si 

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

 
Propun Consiliului local Gioseni spre discuție și adoptare execuția bugetară a trimestrului II 2021, 

prevăzută în anexa la proiectul de hotărâre , pentru care anexez o copie a execuției de casă emisă de 
Trezoreria Bacău. 

 
Sintetic, executia bugetara trimestriala se prezinta astfel: 
 

 
Contul de executie a bugetului trimestrului II  anul 2021 

 
 

A.VENITURILE BUGETULUI LOCAL , SURSA A , TRIM.II 2021 
Prevederi bugetare anuale   = 5.953.630 lei 
Prevederi bugetare trim.II 2021  = 3.316.130 lei 

             Venituri   realizate   la 30.06.2021  =  2.747.731,45 lei 
 
       B.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL, SURSA A, TRIM.II 2021 
Prevederi bugetare anuale   = 7.042.100  lei 
Credite bugetare trim.II 2021  = 4.127.510  lei 

             Plati  realizate   la 30.06.2021  = 2.043.597,02 lei  (cu scoala)  
           

C.VENITURILE BUGETULUI LOCAL ,SURSA E , TRIM.II 2021  
Prevederi bugetare anuale   = 190.000  lei 
Prevederi bugetare trim.II 2021  = 108.000  lei 
Venituri   realizate   la 30.06.2021  = 74.542,07 lei 

 
D.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL, SURSA E, TRIM.II 2021 

Prevederi bugetare anuale   = 190.000 lei 
Credite bugetare trim.II 2021  = 108.000  lei 
Plati  realizate   la 30.06.2021  = 73.357,74 lei 

 
 

    
    Consilier superior contabilitate  
  

          Buculei Cristina Elena  
 
 

 


