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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi

secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei
 în trimestrul III pe anul 2021

Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ întrunit în ședința ordinară din
luna octombrie 2021;

Având în vedere prevederile:
- art. 129 alin. (4) , lit. ,,a” raportate la cele ale art.155, alin.1, lit. ,,c”, coroborat

cu alin.4.,  lit. ,,b”  din Ordonanța de urgenta nr.  57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ,

-  art.  11  alin.  (2),  art.  49 alin.  (12)  şi  (13)  şi  art.  73 alin.  (3)  din Legea  nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Analizând execuţia bugetului local pe trimestrul III anul 2021,
Ținând seama de estimarea bugetului local pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea

32  din  23  aprilie  2021  privind  aprobarea  bugetului  local  pe  anul  2021,  bugetul
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe
anul 2021;

Luând act de :
a) referatul de aprobare al primarului comunei Doljești, în calitatea sa de iniţiator,

înregistrat sub nr. 9785 din 20.10.2021;
b)  raportul  compartimentului  de resort  din cadrul  aparatului  de specialitate  al

primarului comunei Doljești, înregistrat sub nr. 9786 din 20.10.2021;
c) avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din Ordonanța de urgenta nr. 57

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE

Art.1.  - Se  aprobă  execuţia  bugetului  local  al  comunei  Doljești,  la  sfârșitul
trimestrului III pe anul 2021, pe secţiuni, prevăzut în anexele 1 și 2,  care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2._Secretarul general al comunei Doljeşti va aduce la cunoştinţa locuitorilor
prezenta hotărâre şi o va înainta autorităţilor şi persoanelor interesate:

- Instituției Prefectului - judeţul Neamţ;
- Primarului comunei Doljeşti;
- Compartimentului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale.

                 PRIMAR,
          LUNGU ALBERT

                                                                     Contrasemnează,
                                                                                      Secretar general al Comunei Doljești,
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                                                                                                             Mihaela Cezar

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNEI DOLJEŞTI
Nr.9785 din 20.10.2021

REFERAT DE APROBARE
  la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local

al comunei în trimestrul III pe anul 2021

Legislația care stă la baza elaborării proiectului de hotărâre
 Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
 Legea  nr.  273/2006,  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și

completările ulterioare.

Legiuitorul  a  stabilit  că  în  lunile  aprilie,  iulie  și  octombrie,  pentru  trimestrul
expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de
credite ai bugetelor locale au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și
aprobare  de  către  autoritățile  deliberative,  execuția  bugetelor,  cu  scopul  de  a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare
bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului bugetul să nu înregistreze plăți restante și
ca diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanțarea  exercițiului  bugetar  curent,  pe  de  o  parte,  și  suma plăților  efectuate  și  a
plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero, conform art. 49 alin. (12)-
(13) din Legea nr. 273/2006, cu modificările ulterioare.

Rezultatele preconizate prin adoptarea acestui proiect de hotărâre:
Contul  de  execuție  bugetară  oglindește  realizările,  dimensiunea  efectivă  a

activității economice și sociale consumatoare de resurse și producătoare de rezultate. 
Totodată prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituția și-a propus și cuprinde

toate operațiile efectuate de instituție în anul bugetar în legătură cu încasările și plățile
efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul.

Având în vedere cele de mai sus, vă propun spre dezbatere proiectul de hotărâre
privind  aprobarea  execuției  bugetare  pe  secțiunea  de  funcționare  și  secțiunea  de
dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul III pe anul 2021.

PRIMAR,
LUNGU ALBERT



Primăria comunei Doljești
Județul Neamț
Nr. 9786 din 20.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei în 

trimestrul III pe anul 2021

În conformitate cu art. 49 , alin.12 din Legea 273 /2006 privind finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare care prevede -« Ordonatorii principali
de credite au obligația de a prezentat 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:  să nu se înregistreze plăţi  restante; diferenţa dintre suma veniturilor
încasate  şi  excedentul  anilor  anteriori  utilizat  pentru  finanţarea  exerciţiului  bugetar
curent, pe de o parte şi suma plăţilor restante, pe de alta parte , să fie mai mare decât
zero. », 

se  propune  spre  aprobare  contul  de  execuţie  al  bugetului  local  al  comunei
Doljești, pe cele două sectiuni la data de 30.09.2021. 

Veniturile totale  prevăzute  în bugetul  local  pentru trim.III  anul 2021  sunt  în
sumă de 8.347.000 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 10.055.000 lei. 

     Veniturile  realizate  în trim.III  anul   2021  sunt  în  sumă de  8.019.754  lei,  iar
cheltuielile sunt în sumă de 5.298.679 lei.

Veniturile şi cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale,
nu s-au înregistrat depăşiri la capitolele de cheltuieli şi nu au fost efectuate plăţi fără
repartizări în capitole bugetare şi deschideri de credite. 

Din analiza contului de executie la data de 30.09.2021 s-au constatat urmatoarele :

 - veniturile au fost realizate in procent de 96,08 %, iar cheltuielile in procent de
52,70 %. 

Proiectul de hotărâre iniţiat îndeplineşte cerinţele de necesitate, oportunitate şi
legalitate pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local al comunei Doljești.

INSPECTOR SUPERIOR,
ADOCHIȚEI MARIA


