
                  
R O M Â N I A 

   JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 
________ CONSILIUL LOCAL BOZIORU________ 

                                                      

                                                                         PROIECT 

 
 HOTĂRÂRE 

PRIVIND APROBAREACONTULUI DE EXECUTIE  
AL BUGETULUI LOCAL ŞI SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE  

PE ANUL 2021 
 

 

        Consiliul Local Bozioru, Judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară, în 
data de ....... aprilie 2022; 

      Având în vedere: 
 Referatul de aprobare al  Primarului Comunei Bozioru 

înregistrat la  nr. 1.452/28.04.2022; 
 Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 

nr.1.453/28.04.2022; 
 Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru 

înregistrate la nr…../…./…./2022; 
 Prevederile art.57 alin.(1) şi (4) din  Legea 273/2006 privind 

Finantele Publice locale, actualizată; 
 Prevederile art.129 alin.(4) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Ţinând cont de : 

 Dispoziţiile Legii nr.24/2000, privind Normele de tehnică 
legislativă de elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

       În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a), coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
       Art.1. - Se aprobă  Contul de Execuţie al bugetului local  sursa A –  
pentru anul 2021, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre.   

          Art.2. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local sursa E – 
venituri proprii pentru anul 2021 conform Anexei nr.4 la prezenta 
hotărâre.  
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       Art.3. - Se aprobă  situaţia indicatorilor privind execuţia 
bugetului local al U.A.T. comuna Bozioru la data de 31 decembrie 
2021,  conform Anexei 5 la prezenta hotărâre.  

         Art.4. -  Anexele 1 – 5  fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
         Art.5. -  Se aprobă situaţiile financiare anuale şi anexele la 
acestea aşa cum au fost raportate către Ministerul Finanţelor  Publice 
         Art.6. – Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit 
prevederilor Legii contenciosului administarativ nr.554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Buzău, Secţia 
Contencios Administrativ. 
         Art.7.– Primarul comunei Bozioru, prin Compartimentul 
Contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
         Art.8. - Secretarul General al Comunei Bozioru, Judetul Buzău 
va transmite prezenta hotărâre autorităţilor si instituţiilor publice 
interesate, şi va face publicitatea cerută de lege. 
 

 
Nr.16/28.04.2022 
Bozioru 

 
 

Iniţiator, 
        PRIMAR:  
GRIGORE Valentin 
 
 .....................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
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       Nr.1.452/28.04.2022 
 

REFERAT DE APROBARE, 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND PRIVIND APROBAREA 
CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL ŞI SITUAŢIILE 

FINANCIARE ANUALE PE ANUL 2021 
 

 
 
            1. Necesitatea si oportunitatea  
           Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale ,cu modificările şi completările ulterioare 
,ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare 
autorităţilor deliberative, până la data de 31 Mai a anului următor, 
contul anual de execuţie şi situaţiile financiare anuale.  

          Pentru anul 2021 veniturile si cheltuielile bugetului local au fost 
aprobate prin H.C.L. nr. 11/16.04.2021 . Pe  parcursul exercitiului 
financiar , in urma alocarii unor sume, dar si pentru redistribuirea unor 
sume intre trimestre, capitole si subcapitole, au fost efectuate 9 
rectificari bugetare. 

             Executia bugetului de venituri si cheltuieli al U.A.T. Bozioru pe 
anul 2021, s-a efectuat prin evidentierea in conturi distincte a veniturilor 
incasate si cheltuielilor efectuate , pe categorii de surse de finantare si pe 
cele doua sectiuni :Sectiunea de functionare si Sectiunea de dezvoltare. 

             Pentru sectiunea de functionare, se prezinta situatia veniturilor 
programate, respectiv incasate , necesare finantarii cheltuielilor curente 
si deasemenea situatia cheltuielilor programate, respectiv efectuate , 
conform angajamentelor , pana la sfarsitul exercitiului bugetar.In urma 
rectificarilor bugetare ce au fost efectuate pe parcursul anului 2021, din 
bugetul local au fost alocate sume ,conform legii , catre Scoala 
Gimnaziala Bozioru , pentru naveta cadrelor didactice si efectuare unor 
cheltuieli materiale , valoarea totala fiind de 28.500 lei.  

          Pentru sectiunea de dezvoltare, sunt prezentate veniturile si 
cheltuielile prevazute, respectiv utilizate in limitele angajamentelor legale 
si bugetare ,ce au fost asumate pentru anul 2021.Mentionam ca 
finantarea necesara investitiilor a fost asigurata din sumele alocate si din 
excedentul bugetului local al anilor precedenti, conform legii. 

 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s


 
      2. Legalitatea proiectului de hotărâre este dată de următoarele prevederi 

legale: 
         art.129 alin.(4) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.536 din 15 
decembrie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021; 

            Luând în considerare că cele prezentate sunt necesare, oportune  și 
legale, propun spre analiză și aprobare prezentul proiect  de hotărâre cu 
privire la ,,aprobarea Contului de Execuţie pe  anul 2021. 

 

 

 
Primar, 

GRIGORE VALENTIN 
 
 ………………………… 
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       Nr. 1.453/28.04.2021  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND PRIVIND APROBAREA 
CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL ŞI SITUAŢIILE 

FINANCIARE ANUALE PE ANUL 2021 
 
          Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale ,cu modificările şi completările ulterioare ,ordonatorii principali de credite 
întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 Mai 
a anului următor, contul anual de execuţie şi situaţiile financiare anuale.  

          Pentru anul 2021 veniturile si cheltuielile bugetului local au fost aprobate prin 
H.C.L. nr. 11/16.04.2021 . Pe  parcursul exercitiului financiar , in urma alocarii 
unor sume, dar si pentru redistribuirea unor sume intre trimestre, capitole si 
subcapitole, au fost efectuate 9 rectificari bugetare. 

             Executia bugetului de venituri si cheltuieli al U.A.T. Bozioru pe anul 2021, s-a 
efectuat prin evidentierea in conturi distincte a veniturilor incasate si cheltuielilor 
efectuate , pe categorii de surse de finantare si pe cele doua sectiuni :Sectiunea de 
functionare si Sectiunea de dezvoltare. 

             Pentru sectiunea de functionare, se prezinta situatia veniturilor programate, 
respectiv incasate , necesare finantarii cheltuielilor curente si deasemenea situatia 
cheltuielilor programate, respectiv efectuate , conform angajamentelor , pana la 
sfarsitul exercitiului bugetar.In urma rectificarilor bugetare ce au fost efectuate pe 
parcursul anului 2021, din bugetul local au fost alocate sume ,conform legii , catre 
Scoala Gimnaziala Bozioru , pentru naveta cadrelor didactice si efectuare unor 
cheltuieli materiale , valoarea totala fiind de 28.500 lei.  

          Pentru sectiunea de dezvoltare, sunt prezentate veniturile si cheltuielile prevazute, 
respectiv utilizate in limitele angajamentelor legale si bugetare ,ce au fost asumate 
pentru anul 2021.Mentionam ca finantarea necesara investitiilor a fost asigurata din 
sumele alocate si din excedentul bugetului local al anilor precedenti, conform legii. 

       
         La sfârşitul exerciţiului bugetar situaţia se prezintă astfel:  
           

 
SURSA A BUGET TOTAL : 

VENITURI: CHELTUIELI: 
Prevederi bugetare 
anuale 

3.291.640,00 lei Credite bugetare 
anuale   

3.431.640,00 lei 
 

Incasari realizate    3.488.493,00 lei 
 

Plati efectuate 2.014.301,00 lei 
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SURSA A BUGET DE FUNCTIONARE : 

VENITURI: CHELTUIELI: 
Prevederi bugetare 
anuale 

2.633.240,00 lei 
 

Credite bugetare 
anuale   

2.633.240,00 lei 
 

Incasari realizate      3.152.035,00 lei Plati efectuate 1.883.459,00 lei 

 
 

SURSA A BUGET DE DEZVOLTARE : 
VENITURI: CHELTUIELI: 

Prevederi bugetare 
anuale 

658.400,00 lei 
 

Credite bugetare 
anuale   

798.400,00 lei 
 

Incasari realizate    336.458,00 lei 
 

Plati efectuate 130.842,00 lei 

 
 

SURSA E BUGET DIN SUBVENTII SI VENITURI PROPRII: 
VENITURI: CHELTUIELI: 

Prevederi bugetare 
anuale 

165.000,00  lei  Credite bugetare 
anuale   

165.000,00 lei 
 

Incasari realizate     134.258,00 lei 
 

Plati efectuate 14.211,00 lei 
 

 
Sume alocate, cote repartizate, subvenţii si alte venituri 
încasate:     

2.927.013,00 lei 
 

Venituri proprii încasate : 215.914,00 lei 
Sume din excedentul bugetar al anilor precedenti :    37.668,00 lei 
Venituri proprii încasate inclusiv cote defalcate din 
impozitul pe venit: 

320.021,00 lei 

 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru sectiunea 
de dezvoltare: 

94.738,00 lei 

 
 
Cheltuieli de personal       

 
1.175.305 lei 

Autorităţi executive             865.400 lei 
Sănătate    59.581 lei 
Cultura   38.548 lei 
Întreţinere baze sportive       17.645 lei 
Salarii Asistenţi personali   129.196 lei 
Alte servicii                            9.867 lei 
Turism   55.068 lei 

 
 
Cheltuieli cu asistenta sociala    

 
322.639 lei 

Indemnizatii persoane cu 
handicap 

190.592 lei 

Tichete sociale pentru gradinita       5.700 lei 
Sume pentru copii cu C.E.S      4.981 lei 
Ajutoare de incalzire  115.916 lei 
Ajutoare de urgenta      5.450 

 



 
 
 
 
 
Burse scolare : 

 
19.598 lei   

 
Cheltuieli cu bunuri si servicii 347.320,00 lei 
Primarie: 272.354,00 lei 
Scoala :            74.966,00 lei 
Asociatii si fundatii :   22.365,00 lei 
 
 
Investitii : 

 
132.405,00 lei 

 
Teren Agrement-Multisport Bozioru: 37.668,00 lei 
Reabilitare si extindere sistem apă:  59.037,00 lei 
Asfaltare D.C 85 si D.C 89: 35.700,00 lei 
 
 
Situatia contului de executie bugetara inclusiv indicatorii privind executia bugetului 
local sunt prezentate detaliat in anexele 1-5 . 
      Fata de cele prezentate , supunem analizei si aprobarii Consiliului Local, 
Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021. 
 

 
 

CONTABIL, 
CHIRCU ORTENSIU 

 
…………………… 
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