
 

 

   

                                              Nr. 718/19.02.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare 

 aferentă trimestrului IV, anul 2020 
 
  Potrivit prevederilor art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi 

octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al 

patrulea, ordonatorul principal de credite are obligaţia de a supune spre aprobare 

consiliului local, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, respectiv secţiunea 

de funcţionare şi secţiune de dezvoltare,  cu scopul de a redimensiona cheltuielile în 

raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală. Astfel se 

urmăreşte ca la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante  şi 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. Ordonatorul principal de credite 

are obligaţia să prezinte spre aprobare consiliului local şi execuţia bugetului 

împrumuturilor externe şi interne, la datele şi scopul menţionat mai sus. 

Veniturile bugetului local pe anul 2020 au fost planificate în sumă de 

5.993.000 lei şi s-au realizat până la data de 31 decembrie 2020 în sumă de 

4.708.190 lei. La  sectiunea de funcționare veniturile au fost planificate in suma de 

3.672.900 lei, și s-au realizat  în suma de 3.601.938 lei şi la sectiunea de dezvoltare 

veniturile au fost planificate in sumă de 2.320.100 lei şi  s-au realizat  în sumă de 

1.106.252 lei . 

 Cheltuielile bugetului local au fost planificate in sumă de 6.090.927 lei  şi      

s-au realizat pâna la data de 31 decembrie 2020 în sumă de 4.763.276 lei. La 

sectiunea de functionare  cheltuielile au fost planificate in suma de 3657.900 lei și s-

au realizat  în sumă de 3.547.096 lei şi la  sectiunea de dezvoltare cheltuielile au fost 

planificate in sumă de 2.433.027 lei  şi   s-au realizat  în sumă de 1.216.180 lei. 

  Informez consiliul local că la data de 31 decembrie 2020 nu ne înregistrăm 

cu arierate .  

 Execuţia bugetului local  este prezentată în anexa la proiectul de hotărâre.                
                                                                             
februarie 2021 

PRIMAR , 
NISTOR DUMITRACHE 
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                                                                                 PROIECT 

Nr. 718/19.02.2021 
 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 
privind aprobarea execuţiei bugetare aferentă trimestrului IV, anul 2020 

 

 Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Iveşti cu privire 

la proiectul de hotărâre, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local si 

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Ivesti;  

 În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 

privind   finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul prevederilor art.129, alin.(4), litera “a”, art.139, alin.(3), litera “a” și 

art.  196, alin.(1), lit. „a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local aferentă trimestrului IV anul 2020, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri este asigurată de 

primarul comunei Iveşti prin compartimentul buget-contabilitate. 

Art.3. Secretarul comunei Iveşti va comunica prezenta hotărâre Instituţiei 

Prefectului-judeţul Vaslui, primarului comunei şi o va aduce la cunoştinţă publică 

prin afişare la sediul primăriei şi prin publicare pe site-ul comunei Iveşti.  

                   
             IVEŞTI, _______ februarie 2021 

 
 

INIŢIATOR – PRIMAR, 
NISTOR DUMITRACHE 

 
 
 

AVIZEZ FAVORABIL, 
              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI IVEŞTI 

                                                                                                                                                        BEJAN MIRCEA 
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 COMPARTIMENT  BUGET, CONTABILITATE, IMPOZITE SI TAXE 
 
 
 

R A P O R T   
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare aferentă trimestrului IV, 

anul 2020 

 

   
Potrivit prevederilor art. 136, alin.(3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  

comunei Iveşti, a primit adresa nr. 721/19.02.2021, prin care i-a fost transmis 

proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare aferentă trimestrului IV, 

anul 2020, în vederea analizării și întocmirii raportului de specialitate. 

In urma analizării proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare 

întocmit de către inițiator, compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Ivești, a constatat că proiectul de hotărâre s-a 

întocmit cu respectarea prevederilor Codului administrativ și ale Legii nr. 273/2006 

privind finanțele pulice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

             Ca urmare a analizării proiectului de hotărâre, compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului emite prezentul raport de specialitate  

și propune ca proiectul de hotărâre să fie adoptat în forma prezentată de inițiator. 

 

        19.02.2021 

 

CONSILIER CONTABIL, 
TĂTARU IOANA 
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