
 

 

PROIECT 

Nr.4519 din 16.12.2021 

 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea Dispoziției nr.72 din 07 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului local 

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava;    

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare  prezentat de domnul Cojocariu Constantin-Octavian primarul comunei 

Bălăceana, înregistrată cu nr. 4518 din 16.12.2021; 

- raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, înregistrat cu nr.4521 

din 16.12.2021 

- rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate înregistrate cu nr. 4522, 4527 și 4528 din 

16.12.2021; 

   -Dispoziția primarului comunei Bălăceana nr. 72 din 07 decembrie 2021 privind rectificarea 

bugetului local al comunei Bălăceana, județul Suceava; 

-prevederile: 

  -OUG nr. 122/2021 publicata in Monitorul Oficial in data de 26 noiembrie 2021, prin care s-a 

acordat/retras sume defalcate din TVA și adresa SVG_STZ/2084/03.12.2021 emisă de Direcția 

Generală a Finațelor Publice Suceava, înregistrată la instiuția  noastră  cu nr. 4332 din 03.12.2021; 

-art.121 alin.(1) și alin.(2) și art.138 alin.(4) și alin.(5) din Constituția României, revizuită; 

-art.9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr.199/1997; 

-art.7 alin.(2) din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

-Legii nr. 15/2021 din 08 martie 2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

-H.C.L. nr. 21 din 12 februarie 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana 

pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare; 

-art. 19 alin.(2) și art.82 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  Ordinului nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice. 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin (1), alin (2) lit b) și alin. (4) lit. a), art.135 alin.(8), art. 139 

alin. (1) și alin.(3) lit.a), art.154 alin.(1) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2021 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

           Art.1 - Se aproba validarea Dispoziției nr. 72 din 07 decembrie 2021 privind rectificarea 

bugetului local al comunei Bălăceana, județul Suceava; 

Art.2- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Bălăceana în calitate de ordonator principal de credite și compartimentul financiar contabil 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, județul Suceava. 

INIŢIATOR, 

 

 PRIMAR- Constantin-Octavian Cojocariu  

 

Avizat pentru legalitate, 

Secretarul general al  comunei- Elena Beşa 

 

 



 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

PRIMAR 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind validarea Dispoziției nr.72 din 07 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului local 

Nr. 4518 din 16.12.2021 

 

    Având în vedere: 

    Doamnă și domnilor consilieri,  

 Bugetul local al comunei se compune din partea de venituri si partea de cheltuieli. 

Bugetul local reprezintă documentele prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an 

veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale. Bugetul local si bugetul 

institutiilor publice din subordine (invatamant) se aproba de catre Consiliul Local. 

             Resursele financiare ale comunei se constituie din: 

     a) venituri proprii formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte 

venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit; 

    b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

    c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 

    d) donaţii şi sponsorizări. 

             Fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor publice locale, pe 

destinatii si ordonatori de credite, se efectuiaza in concordanta cu atributiile care revin 

autoritatii administratiei publice locale si cu prioritatile stabilite de catre aceasta, in 

vederea functionarii comunei si in interesul comunitatii.La baza elaborarii , aprobarii si 

executiei bugetare stau principiile autonomiei locale, echilibrului, realitatii, anualitatii si 

publicitatii. 

             Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare: 

veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile, pe părţi, capitole, 

subcapitole, titluri, articole. La partea de cheltuieli sunt prevăzute sume pentru  

sustinerea activitatii autorităţii publice, invatamant, cultura, asistenta sociala, servicii şi 

dezvoltare, consultanta agricola, pietruire drum comunal. In bugetul local nu se pot 

inscrie si nu se pot aproba cheltuieli fara asigurarea resurselor financiare proprii. 

Cheltuielile prevazute in capitolele si articolele de cheltuieli au destinatia precisa si 

limita veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul local, se repartizeaza pe trimestre, 

in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este 

necesara efectuarea cheltuielilor. 

În conformitate cu prevderile art. 19 alin.(2) și art.82 alin.(1) din Legea  nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 

deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ca urmare a unor 

propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, specifică: 
ART. 19 

    Aprobarea şi rectificarea bugetelor 

    (1) Bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel: 

    a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe 

nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor 

şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz; 

    b) bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcţie de subordonarea 

acestora. 

 



 

    (2) Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor 

prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de 

rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării 

iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar. 

ART. 82 

    Alocarea de sume din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului 

    (1) Cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase 

prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii 

executive, potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze 

modificările respective. 

Bugetul local al comunei Bălăceana a fost aprobat prin H.C.L. nr.21 din 12 

februarie 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 

2021.   

- Prin OUG 122/2021 publicata in Monitorul Oficial in data de 26 noiembrie 2021, 

prin care s-a acordat/retras sume defalcate din TVA și adresa 

SVG_STZ/2084/03.12.2021 emisă de Direcția Generală a Finațelor Publice Suceava, 

înregistrată la instiuția  noastră  cu nr. 4332 din 03.12.2021; 

- Extrasul de cont din data de 23 noiembrie 2021-OCPI Suceava a achitat achitarea 

prestatorului pentru inregistrarea sistematica suma de 14.369,25 lei; 

- Subventia pentru acordarea ajutorului de incalzire cu combustibili 

solizi/lichizi,supliment pentru energia electrica si lemne in caloare de 113.000 lei.  

Astfel s-a  rectificat bugetul local al comunei Bălăceana, prin Dispoziția primarului 

comunei Bălăceana nr. 72 din 07 decembrie 2021 astfel : la partea de venituri suma 

totala de 123.270 lei, iar la partea de cheltuieli suma totala de  123.270 lei, in conditii de 

echilibru bugetar aşa cum este prezentat în anexă. 

Având in vedere cele expuse propun consiliului local adoptarea proiectului de 

hotarare in forma prezentata. 

 

 

 
 

 PRIMAR, 

 

Constantin-Octavian Cojocariu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

PRIMĂRIA 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției nr.72 din 07 decembrie 2021 privind 

rectificarea bugetului local 

Nr. 4521 din 16.12.2021 

 

    Având în vedere: 

    Doamnă și domnilor consilieri,  

 Bugetul local al comunei se compune din partea de venituri si partea de cheltuieli. 

Bugetul local reprezintă documentele prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an 

veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale. Bugetul local si bugetul 

institutiilor publice din subordine (învatamant) se aproba de catre Consiliul Local. 

             Resursele financiare ale comunei se constituie din: 

     a) venituri proprii formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte 

venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit; 

    b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

    c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 

    d) donaţii şi sponsorizări. 

             Fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor publice locale, pe 

destinatii si ordonatori de credite, se efectuiaza in concordanta cu atributiile care revin 

autoritatii administratiei publice locale si cu prioritatile stabilite de catre aceasta, in 

vederea functionarii comunei si in interesul comunitatii.La baza elaborarii , aprobarii si 

executiei bugetare stau principiile autonomiei locale, echilibrului, realitatii, anualitatii si 

publicitatii. 

             Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare: 

veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile, pe părţi, capitole, 

subcapitole, titluri, articole. La partea de cheltuieli sunt prevăzute sume pentru  

sustinerea activitatii autorităţii publice, invatamant, cultura, asistenta sociala, servicii şi 

dezvoltare, consultanta agricola, pietruire drum comunal. In bugetul local nu se pot 

inscrie si nu se pot aproba cheltuieli fara asigurarea resurselor financiare proprii. 

Cheltuielile prevazute in capitolele si articolele de cheltuieli au destinatia precisa si 

limita veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul local, se repartizeaza pe trimestre, 

in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este 

necesara efectuarea cheltuielilor. 

În conformitate cu prevderile art. 19 alin.(2) și art.82 alin.(1) din Legea  nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 

deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ca urmare a unor 

propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, specifică: 
ART. 19 

    Aprobarea şi rectificarea bugetelor 

    (1) Bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel: 

    a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe 

nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor 

şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz; 

    b) bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcţie de subordonarea 

acestora. 

 



 

    (2) Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor 

prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de 

rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării 

iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar. 

ART. 82 

    Alocarea de sume din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului 

    (1) Cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase 

prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii 

executive, potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze 

modificările respective. 

Bugetul local al comunei Bălăceana a fost aprobat prin H.C.L. nr.21 din 12 

februarie 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 

2021.   

- Prin OUG 122/2021 publicata in Monitorul Oficial in data de 26 noiembrie 2021, 

prin care s-a acordat/retras sume defalcate din TVA și adresa 

SVG_STZ/2084/03.12.2021 emisă de Direcția Generală a Finațelor Publice Suceava, 

înregistrată la instiuția  noastră  cu nr. 4332 din 03.12.2021; 

- Extrasul de cont din data de 23 noiembrie 2021-OCPI Suceava a achitat achitarea 

prestatorului pentru inregistrarea sistematica suma de 14.369,25 lei; 

- Subventia pentru acordarea ajutorului de incalzire cu combustibili 

solizi/lichizi,supliment pentru energia electrica si lemne in caloare de 113.000 lei.  

Astfel s-a  rectificat bugetul local al comunei Bălăceana, prin Dispoziția primarului 

comunei Bălăceana nr. 72 din 07 decembrie 2021 astfel : la partea de venituri suma 

totala de 123.270 lei, iar la partea de cheltuieli suma totala de  123.270 lei, in conditii de 

echilibru bugetar aşa cum este prezentat în anexă. 

Având in vedere cele expuse propun consiliului local adoptarea proiectului de 

hotarare in forma prezentata. 

 
 

Consilier cl.I (contabil),  

 

Anechitei Nicolae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului si 

turism 

 

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

la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției nr.72 din 07 decembrie 2021 privind 

rectificarea bugetului local 

Nr.4527 din 16.12.2021 

 

 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului si turism, 

întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate. 

Comisia avizează proiectul de hotărâre susmenţionat şi-l propune Consiliului  Local spre 

dezbatere  şi aprobare în forma prezentată. 

 

 

 

 

Preşedinte comisie ,                                                Secretarul comisiei, 

 

Todiraş Constantin                                                Grosu Georgel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

***Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protecţie socială, activitaţi 

social-culturale, culte, protectie copii*** 

 

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

la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției nr.72 din 07 decembrie 2021 privind 

rectificarea bugetului local 

 Nr.4528 din 16.12.2021 

 

 

Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protectie sociala, activitati social-

culturale, culte, protecție copii, întrunită în şedinţă, a analizat expunerea de motive, proiectul de 

hotărâre şi  avizează favorabil proiectul  de hotărâre în forma prezentată şi-l  înaintează Consiliului 

Local spre dezbatere si aprobare. 

 

 

 

 

     Presedinte de comisie,                                           Secretarul comisiei, 

 

      Busuioc Rodica                                                    Buliga Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

***Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apărarea ordinii si 

liniştii publice, a drepturilor cetaţenilor*** 

 

 

 

RAPORT DE AVIZARE 

la proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției nr.72 din 07 decembrie 2021 privind 

rectificarea bugetului local 

Nr. 4529 din 16.12.2021 

 

 

               Comisia pentru administrație publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si 

liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, expunerea 

de motive şi raportul de specialitate şi-l propune Consiliului Local spre dezbatere şi aprobare. 

           

 

                     Preşedinte de comisie,                                          Secretarul comisiei, 

 

                       Ureche Octavian                                                              Olar Alexandru 

                            

 

 

 

 


