
-PROIECT-  

Nr.3649 din 12.10.2021 

                                                                                                                                    
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea contului trimestrial de execuţie  

aferent exerciţiului bugetar la data de 30 Septembrie 2021 

Consiliul local al comunei Bălăceana : 

 Având în vedere: 

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

comunei Bălăceana, înregistrat cu nr.3648  din 12.10.2021; 

-raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, înregistrat cu 

nr……………………. ; 

-rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate înregistrare cu nr.............................; 

- art. 49 alin.(12) şi alin.(13), art.58 alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, promulgată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- H.C.L.nr. 15 din 7 aprilie 2021 privind apronarea bugetului local pe anul 2021, 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.(7), art. 

139 alin. (1) și alin.(3) lit.a) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările uletrioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

           Articol unic – (1) Se aprobă contul anual de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 

30 Septembrie 2021, al comunei Bălăceana, astfel: 

Venituri Cheltuieli Grad realizare 

  Prevăzut Realizat   Prevăzut Realizat 
  Venituri 

% 
Cheltuieli 

Total,din 
care: 2550699 2694199 

Total,din 
care: 2686114 2530783 

Total,din 
care: 105,63 94,22 

Functionare 1971530 1979619 Functionare 1971530 1891675 Functionare 100,41 95,95 

Dezvoltare 579169 714580 Dezvoltare 714584 639108 Dezvoltare 123,38 89,44 
 

conform anexei 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  



(2) Excedentul bugetar aferent anului 2020, în sumă de 135.415,01  lei, a fost utilizat 

conform listei de investitii aprobata in ședinta de aprobare a bugetului local inițial  pentru anul 

2021, prin HCL nr.15 din 7 aprilie 2021 privid aprobarea bugetului local pe anul 2021, cu 

modificările și modificările ulterioare. 

 

 

 

INIŢIATOR, 

 

PRIMAR- CONSTANTIN-OCTAVIAN COJOCARIU  

 

 

Avizat pentru legalitate, 

 

  Secretarul general al comunei- Elena Beșa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

-P R I M A R – 

 

REFERAT DE APROBARE 

Nr.3648 din 12.10.2021 

privind  aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 

 30 Septembrie 2021 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Având în vedere: 

Dispoziţiile art. 57 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

promulgată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd că ordonatorii principali de credite 

întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului 

următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor  locale ale comunelor, respectiv: 

ART. 57 

    Contul anual de execuţie 

    (1) Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor 

deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor 

prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarea structură: 

    a) la venituri: 

    - prevederi bugetare iniţiale; 

    - prevederi bugetare definitive; 

    - încasări realizate; 

    b) la cheltuieli: 

    - credite bugetare iniţiale; 

    - credite bugetare definitive; 

    - plăţi efectuate. 

- art. 49 alin.(12) şi alin.(13), art.58 alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, promulgată, cu modificările şi completările ulterioare prevede:               

Art.49 

- alin(12) În 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 deliberative, 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. 

 -13) În 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 deliberative, execuţia 



bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât 

la sfârşitul anului: 

    a) să nu înregistreze plăţi restante; 

    b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi 

plăţile restante să fie mai mare decât zero. 

Art.58, alin.(1): 

(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două 

secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din 

bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în 

exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului 

rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

                   Contul de execuţie anual aferent exerciţiului bugetar la data de 30 Septembrie 2021, 

al comunei Bălăceana, se prezintă astfel: 

 

Venituri Cheltuieli Grad realizare 

  Prevăzut Realizat   Prevăzut Realizat 
  Venituri 

% 
Cheltuieli 

Total,din 
care: 2550699 2694199 

Total,din 
care: 2686114 2530783 

Total,din 
care: 105,63 94,22 

Functionare 1971530 1979619 Functionare 1971530 1891675 Functionare 100,41 95,95 

Dezvoltare 579169 714580 Dezvoltare 714584 639108 Dezvoltare 123,38 89,44 
 

conform anexei 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Excedentul bugetar aferent anului 2020, în sumă de 135.415,01  lei, a fost utilizat 

conform listei de investitii aprobata in ședinta de aprobare a bugetului local inițial  pentru anul 

2021, prin HCL nr.15 din 7 aprilie 2021 privind aprobarea bugetul local pentru anul 2021, cu 

modificările  și completările ulterioare. 

 Faţă de cele prezentate mai sus propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în 

forma prezentată. 

 

 

 

P R I M A R, 

 

 CONSTANTIN-OCTAVIAN COJOCARIU  
 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

Compartiment financiar contabil  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.3651 DIN 12.10.2021 

privind  aprobarea contului trimestrial de execuţie  aferent exerciţiului bugetar la data de 30 

Septembrie 2021 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Având în vedere: 

Dispoziţiile art. 57 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

promulgată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd că ordonatorii principali de credite 

întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului 

următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor  locale ale comunelor, respectiv: 

ART. 57 

    Contul anual de execuţie 

    (1) Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor 

deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor 

prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarea structură: 

    a) la venituri: 

    - prevederi bugetare iniţiale; 

    - prevederi bugetare definitive; 

    - încasări realizate; 

    b) la cheltuieli: 

    - credite bugetare iniţiale; 

    - credite bugetare definitive; 

    - plăţi efectuate. 

- art. 49 alin.(12) şi alin.(13), art.58 alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, promulgată, cu modificările şi completările ulterioare prevede:               

Art.49 

- alin(12) În 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 deliberative, 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. 

 -13) În 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 deliberative, execuţia 

bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât 

la sfârşitul anului: 



    a) să nu înregistreze plăţi restante; 

    b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi 

plăţile restante să fie mai mare decât zero. 

Art.58, alin.(1): 

(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două 

secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din 

bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în 

exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului 

rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

                   Contul de execuţie anual aferent exerciţiului bugetar la data de 30 Septembrie 2021, 

al comunei Bălăceana, se prezintă astfel: 

 

Venituri Cheltuieli Grad realizare 

  Prevăzut Realizat   Prevăzut Realizat 
  Venituri 

% 
Cheltuieli 

Total,din 
care: 2550699 2694199 

Total,din 
care: 2686114 2530783 

Total,din 
care: 105,63 94,22 

Functionare 1971530 1979619 Functionare 1971530 1891675 Functionare 100,41 95,95 

Dezvoltare 579169 714580 Dezvoltare 714584 639108 Dezvoltare 123,38 89,44 
 

conform anexei 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Excedentul bugetar aferent anului 2020, în sumă de 135.415,01  lei, a fost utilizat 

conform listei de investitii aprobata in ședinta de aprobare a bugetului local inițial  pentru anul 

2021, prin HCL nr.15 din 7 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local pentru aul 2021,  cu 

modificările  și completările ulterioare. 

 Faţă de cele prezentate mai sus propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în 

forma prezentată. 

 

 

 

 

 

Consilier cl.I (contabil), 

 

Nicolae Anechitei 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

***Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, 

protecţia mediului şi turism*** 

 

 

 

RAPORT DE AVIZARE 

 Nr.3746 din  18.10.2021 

privind  aprobarea contului trimestrial de execuţie  aferent exerciţiului bugetar la data de 

 30 Septembrie 2021 

 

 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism, 

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

specialitate. 

 Comisia sus menţionată avizează proiectul de hotărâre în forma prezentată şi-l propune 

Consiliul Local spre dezbatere şi aprobare în forma prezentată. 

Nr. consilieri în comisie-3    

 Consilieri prezenţi-3     

Consilieri absenţi-0. 

Vot pentru aviz-3                   

Abţineri-0                     

Voturi contra -0 

 

 

 

             Preşedinte de 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 

 

RAPORT DE AVIZARE 

 Nr.3750 din 18.10.2021 

privind  aprobarea contului trimestrial de execuţie  aferent exerciţiului bugetar la data de 

 30 Septembrie 2021 

 

Comisia pentru invaţământ, sănătate si familie, munca si protectie sociala, activitati 

social-culturale, culte, protectie copii, întrunită în şedinţă, a analizat raportul de specialitate, 

proiectul de hotărâre. 

Comisia sus menţionată avizează proiectul de hotărâre în forma prezentată şi-l propune 

Consiliul Local spre dezbatere şi aprobare în forma prezentată. 

Nr. consilieri în comisie-3    

 Consilieri prezenţi-3     

Consilieri absenţi-0. 

Vot pentru aviz-3                   

Abţineri-0                     

Voturi contra -0 

 

 

 

     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 

 Nr.3751 din 18.10.2021 

privind  aprobarea contului trimestrial de execuţie  aferent exerciţiului bugetar la data de 

 30 Septembrie 2021 

 

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

linistii publice, a drepturilor cetatenilor , întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, 

raportul de specialitate.  

Comisia sus menţionată avizează proiectul de hotărâre în forma prezentată şi-l propune 

Consiliul Local spre dezbatere şi aprobare în forma prezentată. 

Nr. consilieri în comisie-3    

 Consilieri prezenţi-3     

Consilieri absenţi-0. 

Vot pentru aviz-3                   

Abţineri-0                     

Voturi contra -0 

 

 

                     Preşedinte de comisie,                                          Secretarul comisiei, 

 

                           Ureche Octavian                                                     Olar Alerxandru 
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