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ROMÂNIA                                                         Avizat, 
JUDEŢUL SATU MARE                               Secretar general al  

CONSILIUL LOCAL AL                                         comunei Bogdand 
COMUNEI BOGDAND                                   Temian Simona 

Nr. 332/SG/07.04.2021 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Bugetului de venituriri și cheltuieli  pe anul 2021 pentru comuna Bogdand 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOGDAND întrunit în ședință ordinară din data de 

_______________; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 331/SG/07.04.2021 prin care se propune aprobarea Bugetului de 
venituriri și cheltuieli  pe anul 2021 pentru comuna Bogdand  
Ținând cont de: 

- prevederile Legii nr.273/2006-Legea finanţelor publice locale,cu modificările şi completările 

ulterioare,  

- prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) , alin.4,  lit. a) , art. 139 alin. 1, precum si art. 196 alin. 1 
din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al comunei Bogdand conform 
Anexelor nr.1, 1a, 1b la prezenta hotărâre. 

Art.2. -Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei 

Bogdand, în termenul prevăzut de lege:  

• Primarului comunei Bogdand,  
• Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare,  
• Compartiemntului contabil-financiar. 

 
Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 

L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI 

 BOGDAND 
Nr. 331/SG/07.04.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituriri și cheltuieli  pe anul 

2021 pentru comuna Bogdand 

 
 Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136 alin.(8) lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin (1) și 
(2)  din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de 

prezentare și motivare a Proiectului de hotărâre a Consiliului Local  privind aprobarea Bugetului 
de venituriri și cheltuieli  pe anul 2021 pentru comuna Bogdand. 

Pentru iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
comunei Bogdand pe anul 2021, am luat la cunoştinţă și am analizat în profunzime posibilitățile de 
încasare a veniturilor la bugetul local precum și gestionarea exigentă a cheltuielilor, unde am pus 
accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate cum sunt: cheltuielile de personal, cofinanțări 
proiecte cât și finanțarea obiectivelor de investiții în continuare. 

 De asemenea, am ţinut cont de raportul de specialitate nr.333/SG/07.04.2021 al 
Compartimentului financiar-contabil, prin care se propun prevederile bugetare pentru anul 2021. 
Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Bogdand  pe anul 2021 conform urmatoarelor anexe: 

- Anexa nr. 1 – Bugetul detaliat pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 
- Anexa nr. 1a – Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 
- Anexa nr. 1b – Lista poziției ”Alte cheltuieli de investiții” 
Consider şi doresc, ca acest proiect de buget supus dezbaterii publice cât si aprobarii 

Consiliului local, să fie unul viabil si să răspundă necesităților comunității.  
Va propun spre aprobare , pe capitole si subcapitole, proiectul de buget pe anul 2021 si 

estimari 2022-2024.  
Invoc in sustinerea propunerii mele art. 129 alin. 2 lit. b) , alin.4,  lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ și Legea nr.273/2006 privind finantatele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  
 

 
 

PRIMAR 
BOJAN AUREL 

 
 
 


