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ROMÂNIA                                                         Avizat, 
JUDEŢUL SATU MARE                               Secretar general al  

CONSILIUL LOCAL AL                                         comunei Bogdand 
COMUNEI BOGDAND                                   Temian Simona 

Nr. 356/SG/07.04.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I 

pentru anul 2021 
 

Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de _______; 
           Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 355/SG/07.04.2021  întocmit de primarul comunei Bogdand; 
- Contul de execuție a bugetului comunei Bogdand pe trimestrul I întocmit de Compartimentul 

financiar-contabil 
           Ținând cont de: 

- prevederile art. 49  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
-  prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 
normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. (a),  art.136, alin.(3), lit.a) și 
art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și 
modificările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.- Se aprobă contul de execuție bugetară pe trimestrul I pe anul 2021 conform 
Anexelor nr. 1 - 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
secretarul comunei Bogdand. 

Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare;  
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Bogdand; 
 

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.355/SG/07.04.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului 

bugetar pe trimestrul I pentru anul 2021 

 
 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 contului de încheiere a exercițiului bugetar 
pe trimestrul I pentru anul 2021. 

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind 
Finanțele Publice Locale, actualizată, care prevede ”In lunile aprilie, iulie si octombrie, 
pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, 
ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si 
aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua 
sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a 
redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare 
bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului: 
   a) sa nu inregistreze plati restante; 
   b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor 
restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero.” 
   coroborate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ vă propun proiectul de hotărăre care însoțește prezentul referat de aprobare. 
 Față de cele de mai sus vă rog să analizați și să hotărâți asupra proiectului de 
hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe 
trimestrul I pentru anul 2021. 
 

 
PRIMAR 

BOJAN AUREL 


