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 PROIECT DE   HOTĂRÂRE   nr.   34    din 2021 

pentru aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar  

pe anul 2021 

 

Primarul  comunei  Cicarlău , analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 

b)  art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  

d)  Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  

e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea actelor 

administrative ;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificările si completările 

ulterioare 

g) art . 136 alin 1 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

        h) Legea  contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 

Tinând cont de:  situațiile financiare aferente anului 2020, care se compun din: contul de 

executie  a bugetului local – venituri -  sectiunea de  functionare  si sectiunea  de dezvoltare, contul de 

executie  a bugetului local – cheltuieli  -  sectiunea de  functionare  si sectiunea  de dezvoltare,contul 

de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri 

proprii –venituri – sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, contul de rezultat patrimonial  la 

data de  31.12.2020, situatia fluxurilor de trezorerie  la data de  31.12.2020 veniturile , cheltuielile si 

excedente ale bugetelor locale pe unității administrativ teritoriale. 

a) proiectul de hotărâre initiat  de primarul comunei Cicârlău , în calitatea sa de inițiator, 

însotit de raportul de aprobare nr.3150/2021; 

b) raportul compartimentului de resort
  

  nr. 3151/2021 si referatul compartimentului 

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului  nr. 3152/2021. 

                 În temeiul : pct. 4.1 – pct. 4.16  din Normele metodologice  privind încheierea exercițiului  

bugetar al anului 2013 aprobate prin  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2020/2013; art.57 alin 

4 din Legea nr. 27/2006 privind finantele publice locale  , cu modificările si completările ulterioare 

 

  

 PROPUN 

 

Art. 1. Aprobarea Contului de execuție la 31.12.2020 al bugetului consolidat de venituri și 

cheltuieli al comunei Cicarlau, compus din: 

a) Bugetul local 

b) Bugetul activitatilor finanțate din venituri proprii  
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a) BUGETUL LOCAL 

La partea de venituri 

1.Prevederi bugetare initiale                                        6.208.000  lei 

2..Prevederi bugetare definitive                                 11.436.500  lei 

3.Incasări realizate                                                     10.995.173  lei,   din care: 

 

A.Secțiunea de funcționare 

1.Prevederi bugetare initiale                                      3.929.000   lei 

2..Prevederi bugetare definitive                                 5.102.500   lei 

3.Incasări realizate                                                     4.893.059   lei 

B.Secțiunea de dezvoltare 

1.Prevederi bugetare initiale                                       2.279.000   lei 

2.Prevederi bugetare definitive                                   6.334.000   lei 

3.Incasări realizate                                                      6.102.114   lei 

 

La partea de cheltuieli 

1.Credite bugetare initiale                                              6.262.000  lei 

2.Credite bugetare definitive                                        11.490.500  lei 

3. Plăţi efectuate                                                          10.538.121  lei 

 

A.sectiunea de funcționare 
1.Credite bugetare initiale                                          3.929.000  lei 

2.Credite bugetare definitive                                      5.102.500  lei 

3. Plăţi efectuate                                                        4.436.008  lei 

 

B.sectiunea de dezvoltare 
1.Credite bugetre initiale                                            2.333.000   lei 

2.Credite bugetare definitive                                      6.388.000   lei 

3. Plăţi efectuate                                                        6.102.113   lei  

 

 

Excedent an 2020: 457.052 lei  

Excedent cumulat  ani anteriori:  510.748 lei 

 

B) BUGETUL ACTIVITATILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII  

 

 

Venituri totale -  55.319 lei din care  

Secțiunea de funcționare – 55.319  lei 

Sectiunea de dezvoltare  -   

 

Cheltuieli totale – 33.034 lei  

Secțiunea de funcționare – 33.034 lei 

Sectiunea de dezvoltare –     



 

Excedent an 2020: 22.285 lei  

Excedent cumulat  ani anteriori:  90.492 lei 

 

b) BUGETUL LOCAL 

La partea de venituri 

 

Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului  

general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și Institutiei Prefectului 

județului Maramures, Compartimetului contabil si AJFP Maramures și se aduce la cunoștință publică 

prin  publicarea pe pagina de internet  

 

INITIATOR PROIECT  

PRIMAR  

Sorin LUPSE  
 


