
ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA PADINA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind închiderea contului de execuţie al  bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe

trimestrul  I  2021, pe cele două secțiuni

Consiliul local Padina, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- prevederile OUG 63/2010, art. 49, alin. 12;

� referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr. 3406/09.04.2021;

� raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. .
3407 /09.04.2021.;

� avizul comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, urbanism şi
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură, servicii de comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr.
3408/09.04.2021;

În temeiul art. 196 al. (1), lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă închiderea contului de execuţie al bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău
pe trimestrul I 2021, pe cele două secțiuni: secţiunea de funcţionare şi sectiunea de dezvoltare,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul comunei Padina va aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri prin
intermediul compartimentului de specialitate.

Art.3. Compartimentul secretariat-administrativ va comunica prezenta Inastitutiei
Prefectului – Judetul Buzău, pe site-ul Primariei, precum si tuturor persoanelor interesate.

Padina, 19.05.2021
Nr. 19

Președinte de ședință, Contrasemneaza,
Dan Jan Secretar General delegat,

Cerb Nicoleta - Carmen

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 19.05.2021., cu respectarea prevederilor art. 139 al. (1) și al. (3)
lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu un nr de 12 voturi „pentru”, 1 abţineri şi - voturi „împotrivă”, din numarul total de
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.



Primăria Padina
Județul Buzău
Primar
Nr. 3406/09.04.2021

REFERAT DE APROBARE
privind închiderea contului de execuţie al  bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe

trimestrul  I  2021, pe cele două secțiuni

În conformitate cu:

● Legea 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificarile si completarile
ulterioare, a OUG nr. 63/2010, art. 49 alin (12) ”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.
● O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi
● și pentru a se cunoaşte exact situaţia veniturilor şi cheltuielilor pe trim I este necesar

aprobarea contului de execuţie al bugetului Consiliului Local Padina pe trimestrul I
al anului 2020.

Menţionez că administrarea si utilizarea mijloacelor financiare s-a făcut cu respectarea
prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare şi a Legii contabilitaţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare. În
conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare şi ale O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind execuţia bugetului
propriu al com. Padina, jud.  Buzău pe trimestrul I 2021, pe cele două secţiuni.

Primar,
Ec. Chiriţă Ionel



Primăria Padina
Județul Buzău
Compartimentul contabil
Nr.3407/09.04.2021

REFERAT DE SPECIALITATE
privind închiderea contului de execuţie al  bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe

trimestrul  I  2021, pe cele două secțiuni

Având în vedere:

Veniturile bugetului local pentru trimestrul I 2021 au fost stabilite in suma de 1855,30 mii lei şi
s-au realizat 1378,40 mii lei, iar cheltuielile au fost stabilite 1855,30 mii lei şi s-au realizat
908,20 mii lei.

Excedentul execuţiei bugetului local la data de 31 martie 2021 este de 470,40 mii lei.

Veniturile secţiunii de funcţionare la sfârşitul trimestrului I 2021 au fost stabilite in suma de
1395,30 mii lei şi s-au realizat în sumă de 1332,40 mii lei, în procent de ..........%,
Cheltuielile bugetului de funcţionare s-au realizat la data de 31.03.2021 în sumă de 863,50 mii
lei.
Excedentul secţiunii de funcţionare la 31 martie 2021 este în suma de 468,90 mii lei.

Veniturile bugetului de dezvoltare s-au realizat în sumă de 46. mii lei.
Cheltuielile bugetului de dezvoltare s-au realizat în suma de 44,50 mii lei.

Secţiunea de dezvoltare la 31 martie 2021 înregistrează un excedent în suma de 1,50 mii lei.

- administrarea si utilizarea mijloacelor financiare s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii
contabilitaţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu art. 49, alin 12 din Legea 273/2006, completată
de OUG 63/2010 și a O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aceasta este situaţia
veniturilor şi cheltuielilor pe trim. I 2021, necesara aprobarii incheierii contului de execuţie al
bugetului Consiliului Local Padina pe trimestrul I al anului 2021, conform anexei alăturate

Contabil,
Drăghici Cristina


