ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
COMUNA SCRIOAȘTEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE - PROIECT
privind : aprobarea contului de execuţie al bugetului general al comunei Scrioaștea,
pe trimestrul II al anului 2021 .
Consiliul Local al Comunei Scrioaștea, jud. Teleorman, întrunit în şedinţa
ordinară în data de 20.07.2021,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Scrioaștea, înregistrat sub nr.
4326 / 01.07.2021;
- Raportul
compartimentului
de
specialitate
înregistrat
sub
nr._____/_____.2021;
- H.C.L. nr.14 din 17.02.2020 privind aprobarea bugetului local, a estimărilor
pe anii 2021 – 2023 și a listelor de investiții ale comunei Scrioaștea, pe anul
2020, cu rectificările ulterioare;
- prevederile art.57 alin.1 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr.5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- Secţiunea a 4-a Execuţia bugetară din Legea nr.273/2006 a finanţelor
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare
anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și
pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor
publice în domeniul contabilității instituțiilor publice ;
- prevederile art.128 alin.4 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul
administrative, cu modificările și completările ulterioare;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Scrioastea;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea
actelor normative;
- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulerioare;
În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1) și (2) și ale art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se aprobă contul anual de execuție al bugetului local al Comunei
Scrioaștea la 30.06.2021, însoțit de situațiile financiare și celelalte documente
prevăzute de lege, conform anexelor la prezenta .
Art.2. – Prezenta se va comunica, prin grija secretarului general al unității
administrativ – teritoriale, în termenul prevăzut de lege, autorirăților, instituțiilor și
persoanelor interesate .

PRIMAR
Anghel Alexandru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al UAT,
Cernea Elena

SCRIOAȘTEA
Nr. 35 / 01.07.2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA
Tel.fax/0247459406
e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com
Nr.4326 din 01.07.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al
comunei Scrioaștea, pe trimestrul II al anului 2021

Onorat Consiliu ,
În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale : ”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.”
Tot în același act normativ, la art.49 alin.(13) se stipulează : ”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.”
Scopul aprobării acestui proiect de hotărâre este de a redimensiona cheltuielile în
raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la
sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante, iar diferența dintre suma veniturilor
încasate și excedentul anului anterior utilizat pentu 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.
Supun spre aprobare proiectul de hotarâre în forma inițiată.
PRIMAR
Anghel Alexandru

ROMÂNIA
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HOTĂRÂRE
privind : aprobarea contului de execuţie al bugetului general al comunei Scrioaștea,
pe trimestrul II al anului 2021 .
Consiliul Local al Comunei Scrioaștea, jud. Teleorman, întrunit în şedinţa
ordinară în data de 20.07.2021,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Scrioaștea, înregistrat sub nr.
4326 / 01.07.2021;
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.
4431/08.07.2021;
- H.C.L. nr.14 din 17.02.2020 privind aprobarea bugetului local, a estimărilor
pe anii 2021 – 2023 și a listelor de investiții ale comunei Scrioaștea, pe anul
2020, cu rectificările ulterioare;
- prevederile art.57 alin.1 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr.5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- Secţiunea a 4-a Execuţia bugetară din Legea nr.273/2006 a finanţelor
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare
anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și
pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor
publice în domeniul contabilității instituțiilor publice ;
- prevederile art.128 alin.4 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul
administrative, cu modificările și completările ulterioare;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Scrioastea;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea
actelor normative;
- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulerioare;
În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1) și (2) și ale art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se aprobă contul anual de execuție al bugetului local al Comunei
Scrioaștea la 30.06.2021, însoțit de situațiile financiare și celelalte documente
prevăzute de lege, conform anexelor la prezenta .
Art.2. – Prezenta se va comunica,prin grija secretarului general al unității
administrativ – teritoriale, în termenul prevăzut de lege, autorirăților, instituțiilor și
persoanelor interesate .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Rădiță Florin-Jean

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al U.A.T. Scrioaștea,
Elena CERNEA

SCRIOAȘTEA
Nr. 35 / 20.07.2021

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 35 / 20.07.2021
PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ
Vot prin ridicarea mâinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
0
Hotărâre care se adoptă cu votul:
Voturi necesare
7
majorității consilierilor locali prezenți
1
Numărul consilierilor locali, potrivit legii
13
2
Numărul consilierilor locali în funcție
13
3
Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii
13
4
Numărul voturilor ,, PENTRU,,
13
5
Numărul voturilor ,, ÎMPOTRIVĂ,,
Voturi ,,ABȚINERE 0
se numără la voturile
6
Numărul voturilor ,, ABȚINERE,,
0
,,ÎMPOTRIVĂ,,
7
Numărul consilierilor care absenteaza motivat
0
8
Numărul consilierilor care absenteaza nemotivat
0
9
Numărul consilierilor care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii,
0
neavând drept de vot

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL NR. 35 / 20.07.2021
Semnătura
Nr.
persoanei
Operațiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
crt.
responsabile să
efectueze procedura
0
1
2
3
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate
simplă
X

1

absolută

20.07.2021

calificată2
2
3
4
5
6

Comunicarea către primar
Comunicarea către prefectul județului
Aducerea la cunoștință publică
Comunicarea, numai în cazul celei cu
caracter individual
Hotărârea devine obligatorie sau produce
efecte juridice, după caz

___/___/2021
___/___/2021
___/___/2021
___/___/______
___/___/2021

