Avizat ,
secretar general al oraşului Slănic
data
24.08.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8835/162 din 23.08.2021
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic,
încheiat la 30 iunie 2021
Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1)
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare ;
Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de Primarul orașului Slănic, nr. 8836/163
din 23.08.2021,
Raportul de specialitate al Serviciului financiar –contabil, cu privire la
necesitatea aprobării contului de executie al bugetului local încheiat la 30 iunie 2021, nr. 8924/164
din 26.08.2021;
Având în vedere prevederile :
- art.49 alin. (12) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art.129, alin. ( 4), lit.a) , din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art. 139, alin (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic , încheiat la
data de 30.06.2021, Sectiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr.1 şi
nr.2 , la prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aprobă contul de execuţie al activităţiilor autofinanţate “Oraş SlănicActivitate economica” , încheiat la data de 30.06.2021, conform anexei nr.3, la prezenta hotărâre.
Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată celor în drept prin grija secretarului general
al orașului Slănic şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a Serviciului
financiar contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic .
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IOANA MIHAIELA STERE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR general al oraşului ,
Isabela Cerasella Cojocaru
Slănic, _____________
Nr. ___

2021
INIŢIATOR
PRIMAR

DANELUȘ COSTEA

Nr.8836/163 din 23.08.2021

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la
30 iunie 2021
Având în vedere prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia “ 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” ,
Propun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului
local al oraşului Slănic, încheiat la data de 30.06.2021.
Execuţia bugetului local a fost întocmită pe cele doua secţiuni funcţionare şi dezvoltare
prezentate în anexele nr.1 şi 2 .
Se supune spre aprobare şi contul de executie al activităţiilor autofinanţate “Oraş SlănicActivitate economica” , încheiat la 30.06.2021, prevăzut în anexa nr.3.

PRIMAR,
DANELUȘ COSTEA

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS SLANIC

Nr. 8924/164/26.08.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al
Orasului Slanic pe trimestrul II anul 2021
Avand in vedere prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006, privind
finantele locale, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia, 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 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 utilizati
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 conformitate cu prevederile art.49 alin.(2) din Legea 273/2006 ordonatorii
principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative
conturile de executie la finele trimestrului expirat.
Conturile de executie la data de 30.06.2021, se prezinta spre aprobare in
urmatoarea structura:
A. Contul de executie al bugetului local – Sursa A:
La parte de venituri:
1. Prevederi bugetare anuale
19.989.650lei
2. Prevederi bugetare trimestriale
8.930.650lei
3. Incasari realizate
5.773.841lei
Sectiune:
1. Prevederi bugetare anuale
2. Prevederi bugetare trimestriale
3. Incasari realizate
La parte de cheltuieli:
1. Prevederi bugetare anuale
2. Prevederi bugetare trimestriale
3. Plati efectuate

Functionare:
9.442.470lei
4.937.460lei
5.432.777lei

21.038.820lei
9.703.000lei
3.822.643lei

Dezvoltare:
10.547.180lei
3.993.190lei
341.064lei

Sectiune:
1. Prevederi bugetare anuale
2. Prevederi bugetare trimestriale
3. Plati efectuate

Functionare:
9.442.470lei
4.937.460lei
3.710.247lei

Dezvoltare:
11.596.350lei
4.765.540lei
112.396lei

Diferenta intre incasarile realizate si platile efectuate este in suma de 1.951.198lei
si reprezinta disponibilul bugetului local la data de 30.06.2021.
Veniturile totale in suma de 19.989.650lei au fost realizate in proportie de 29%
fata de prevederelile bugetare anuale.
In conformitate cu clasificarea bugetara, structura veniturilor totale se prezinta
astfel:
1.Venituri proprii realizate
3.907.675lei
2.Sume defalcate din TVA
1.497.320lei
3.Subventii
97.947lei
4.Sume din fondul European
270.899lei
Veniturile proprii au fost realizate in proportie de 63% fata de prevederile
bugetare anuale.
Cheltuielile totale in suma de 3.822.643lei au fost realizate in procent de 18% fata
de prevederile bugetare anuale. Cheltuielile pentru sectiunea de functionare fiind
realizate in proportie de 39% , iar pentru sectiunea de dezvoltare in proportie de 1%,
fata de prevederile bugetare anuale.
La data de 30.06.2021, UAT Oras Slanic nu inregistreaza plati restante sub
termenul de 30 de zile.
Anexez la prezentul raport, Contul de executie bugetara pentru UAT Oras Slanic
anexa nr. 1 si anexa nr. 2 cu detalierea pe sectiuni atat pe parte de venituri cat si pe
parte de cheltuieli.
B.Contul de executie al activitati economice Baia Verde, finantata integral din
venituri proprii – Sursa E
La parte de venituri:
1. Prevederi bugetare anuale
2. Prevederi bugetare trimestriale
3. Incasari realizate
Sectiune:
1. Prevederi bugetare anuale
2. Prevederi bugetare trimestriale
3. Incasari realizate

800.000lei
478.200lei
367.135lei
Functionare:
707.200lei
385.400lei
295.492lei

Dezvoltare:
92.800lei
92.800lei
71.643lei

La parte de cheltuieli:
1. Prevederi bugetare anuale
2. Prevederi bugetare trimestriale
3. Plati efectuate
Sectiune:
1. Prevederi bugetare anuale
2. Prevederi bugetare trimestriale
3. Plati efectuate

800.000lei
478.200lei
339.942lei
Functionare:
707.200lei
385.400lei
268.299lei

Dezvoltare:
92.800lei
92.800lei
71.643lei

Diferenta dintre incasarile realizate si platile efectuate este de 27.193lei si
reprezinta disponibilul activitati economice Baia Verde, finantata integral din venituri
proprii, la data de 30.06.2021.
Veniturile proprii realizate pana la aceasta data sunt de 26.692lei.
La data de 30.06.2021 pentru aceasta activitate nu se inregistreaza plati restante.
Anexez la prezentul raport contul de executie bugetara cu detalierea pe sectiuni
atat pe parte de venituri cat si pe parte de cheltuieli anexa nr. 3.
Avand in vedere cele prezentate, propun spre adoptare de catre Consiliul Local al
orasului Slanic, a proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie al
bugetului local al orasului Slanic, incehiat la data de 30.06.2021.

Intocmit,
Rusea Iuliana

