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PRIMARUL  MUNICIPIULUI  BACAU 

NR.                                                                                       PROIECT AVIZAT 

                                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU 

                                                                                           NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea contului de executie al bugetului local 

 pe trimestrul I anul 2021, al  Municipiului Bacau  

Consiliul Local al Municipiului Bacau        

 Avand in vedere:  

-    Expunerea de motive al Primarului Municipiului la proiectul de hotarare privind aprobarea 

contului de executie al bugetului local pe trimestrul I anul 2021, inregistrata cu nr.  din.;           

-    Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al  primarului la 

proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I   

anul 2021;       

- Prevederile   Legii  nr.15/2021  privind bugetul de stat pe anul 2021; 

- Prevederile Legii  nr.16/2021 privind asigurarile sociale de stat pe anul 2021; 

- Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006  privind finantele 

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza  dispozitiilor  articolului 129 (2) lit. b si (4) litera a, din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ : 

 

HOTARASTE :  

 

Art.1 :  Se aproba contul de executie al bugetului local pe trimestrul  I anul 2021, al  

Municipiului Bacau, conform Anexelor 1,2,3 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Direcția Economică.  

Art.3 . Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică. 

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău pentru verificarea legalităţii. 

    

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
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ZM/TA 

DS.VC/AT 

EX.1   
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NR. 

 

 

Expunere de motive la proiectul de hotarare 

privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I 

anul 2021, al  Municipiului Bacau 

 
 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, precizeaza faptul ca ordonatorii principali de credite 

intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative executia bugetelor 

locale pe cele doua sectiuni si a bugetului imprumuturilor interne si externe, 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. 

 

In acest sens o analiza generala asupra veniturilor totale incasate, atat pe 

sectiunea de functionare cat si pe cea de dezvoltare, pana la data de 31.03.2021 

si a cheltuielilor efectuate pana in momentul de referinta,  se prezinta astfel: 

                                                                                                                                 

lei 

Venituri  totale -

previziuni 

Venituri 31.03.2021-

previziuni 

Incasari 31.03.2021 

448.628.600 din care:  

Venituri proprii  

304.820.450 

127.113.040  din care: 

Venituri proprii 

105.963.000 

   118.898.803 din care: 

Venituri proprii 

104.331.786 

Sectiunea de functionare Sectiunea de functionare- 

 

Sectiunea de functionare 

311.935.490 103.825.560 112.203.542 

Sectiunea de dezvoltare Sectiune de dezvoltare 

 

Sectiunea de dezvoltare 

136.693.110 23.287.480 6.695.261 

 

 

 

 



 

lei 

Cheltuieli  totale-   

previziune 

Cheltuieli 31.03.2021-

previziuni 

Plati  31.03.2021  

467.487.150 108.078.360 74.307.714 

Sectiunea de functionare Sectiunea de functionare Sectiunea de functionare- 

311.935.490 91.580.670 69.079.464 

Sectiunea de dezvoltare Sectiune de dezvoltare 

 

Sectiunea de Dezvoltare 

155.551.600             16.497.690 5.228.250 

 

 

Bugetul creditelor interne pe anul 2021 este de 8.853.930 lei repartizat pe 

Sectiunea de Dezvoltare . 

La data de 31.03.2021 s-au efectuat plati din credite interne in valoare totala de 

87.056 lei din care 14.470 lei pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare 

Insula de agrement” si suma de 72.586 lei pentru obiectivul „Construire Spital 

Municipal” .  

In conformitate cu prevederile art.58 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind 

finantele publice locale, asa cum a fost modificata si completata prin OUG 

nr.63/2010, execedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea 

exercitiului bugetar pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in 

limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat precum si dupa 

achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se 

utilizeaza in baza hotararilor autoritatilor deliberative astfel: 

a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare; 

b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele 

intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in 

anul curent, in limita disponibilului rezultat. 

c) Pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de 

functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar. 

Excedentul bugetului local repartizat in Sectiunea de Dezvoltare pentru anul 

2021 este  de 18.858,56 mii lei.  

Fata de cele aratate rog autoritatea deliberativa sa aprobe proiectul de 

hotarare in forma prezentata. 

 

PRIMAR 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU  
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Raport al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, 

al primarului la proiectul de hotarare privind  aprobarea contului de 

executie al bugetului local pe trimestrul I  anul 2021, al  Municipiului Bacau 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie  al bugetului 

local pe trimestrul I anul 2021, al  Municipiului Bacau, respecta prevederile 

Legii bugetului de stat nr.15/2021 pentru anul 2021, a Legii nr.273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 

nr.16/2021 privind asigurarile sociale de stat pentru anul 2021 si urmareste 

asigurarea legalitatii in efectuarea platilor la toate capitolele si titlurile bugetare. 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, precizeaza faptul ca ordonatorii principali de credite 

intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative executia bugetelor 

locale pe cele doua sectiuni si a bugetului imprumuturilor interne si externe, 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. 

Platile efectuate de municipiul Bacau, conform executiei bugetare la data 

de 31.03.2021 au fost in valoare totala de 74.394.770 lei.  Creditele interne au 

reprezentat o valoare de 87.056 lei si au fost utilizate pentru Sectiunea de 

Dezvoltare, iar din bugetul local au fost efectute plati atat pentru cheltuieli 

curente cat si pentru dezvoltare in valoare de 74.307.714 lei. 

Excedentul bugetului local in suma de 18.858,56 mii lei este repartizat 

conform Programului de investitii pe anul 2021 in sectiunea de dezvoltare .  

In sensul celor aratate mai sus avizam favorabil acest proiect de hotarare. 
 

 

DIRECTOR ECONOMIC 

ZAMFIR MARIANA 

 

INTOCMIT- SEF BIROU 

TURCU AURICA 

 

 



 

                                                           APROB, 

                                                          PRIMAR 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

Nr.              din. 

 

 

DIRECTIA ECONOMICA 

 

 

Referat 
 

 

Având în vedere art.49 din Legea 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de 

credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de 

catre autoritatile deliberative, executia bugetelor locale, va rog sa initiati un 

proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe 

trimestrul  I anul 2021 al Municipiului Bacau.    

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC 

ZAMFIR MARIANA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        INTOCMIT 

                                             SEF BIROU EVIDENTA 

                                           SI CHELTUIELI BUGETARE 

                                                  TURCU AURICA     
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Nr.  

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind  aprobarea contului de executie al bugetului local pe 

trimestrul I  anul 2021, al  Municipiului Bacau 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

-Prevederile  Legii nr.15 /2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 

-Prevederile Legii nr. 16 /2021 privind asigurările sociale de stat pe anul 2021; 

- Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare, care precizează: 

Art. 49 Principii in executia bugetară 

(12) 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*). 

-Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale 

art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care 

precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 

preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 

hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă 

a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 

consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale 

adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum 

urmeaza: 

    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari; 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica 

actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 

la data adoptarii, respectiv emiterii 

Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, 

in conditiile legii, urmatoarele atributii: 

    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile 

primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, 

respectiv ale consiliului judetean, dupa caz; 

    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Prevederilor art. 129 alin.(2) lit.”b” și alin.(4) lit.”a” din OUG nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ, care precizează: 



Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 

municipiului; 

(4)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

    a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de 

credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

- şi poate fi supus spre dezbatere. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Red. B.S-ds1-A1/Ex.1 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost 

transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind  aprobarea contului de executie 

al bugetului local pe trimestrul I  anul 2021, al  Municipiului Bacau, în vederea 

analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 

23.07.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului 

Bacău. 

 

 

            PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                               SECRETARUL GENERAL  

            LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                           AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                           NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


