
 

 

 

ROMÂNIA 
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Nr.2973/20.05.2021                          

 
 

ANUNȚ 

 
 
  În conformitate cu prevederile legale în vigoare, se supune consultării publice proiectul . 
de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local si a bugetului activităţilor 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii, a comunei Frumuşiţa judetul Galaţi, pe trimestrul 1 anul 
2021; 

 Proiectul de hotărâre este publicat pe site-ul primăriei comunei Frumușița, județul Galați, 

respectiv www.primaria-frumusita.ro 

 Persoanele sau organizațiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, până la data de 25.05.2021, la adresa 

de e-mail frumusita@gl.e-adm.ro sau prin fax la nr. 0236 343 808. 

   

 

 

PRIMAR, 

Stoica Paraschiv 

 

 

 

 

 

 

Secretar general delegat al comunei, 

Crăciun Despina 

mailto:frumusita@gl.e-adm.ro
http://www.primaria-frumusita.ro/
mailto:frumusita@gl.e-adm.ro


ROMANIA                 

JUDETUL GALATI                          

COMUNA FRUMUSITA                   

PRIMAR 

Nr. 2907 /19.05.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

 

              Stoica Paraschiv, primarul comunei Frumuşiţa, judetul Galati; 

 

              Avand in vedere raportul de specialitate al contabilului primariei comunei Frumuşiţa, 

judeţul Galaţi, la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului 

local şi a bugetului activitaţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii, a comunei 

Frumuşiţa judetul Galaţi, pe trimestru I anul 2021; 

              Ca urmare a depunerii situaţiilor financiare la 31.03.2021 şi inregistrare la Directia 

Regionala a Finanţelor Publice Galaţi la nr. GL_TRZ_8075/28.04.2021 se solicita aprobarea 

contului de execuţie a bugetului local si a bugetului instituţiilor publice si activităţilor 

finanţate din venituri proprii si subvenţii pe trimestru I anul 2021. 

               Conform contului de executie privind veniturile bugetului local, anexele nr.1,2 si 

3, la data de 31.03.2021 s-au înregistrat: 

                                                                                  Prevederi         Încasari             Procent 

                                                                                  definitive         realizate                 % 

                                                                                   trim.I             trim.I                            . 

-venituri totale,din care:                                         3.998.300        3.341.874                83,58      

  -venituri din secţiunea de funcţionare        1.907.340          1.352.008            70,88 

            -venituri din secţiunea de dezvoltare          2.090.960         1.989.866              95,16 

 

   Conform contului de execuţie privind cheltuielile bugetului local, anexa nr.4, 5 si 

6, la data de 31.03.2021 s-au inregistrat : 

                                                                                  Credite              Plati                 Procent 

                                                                                  definitive         efectuate                 % 

                                                                                   trim.I               trim I                           . 

-cheltuieli totale,din care:                                     5.536.730          1.020.629                 18,43 

 -cheltuieli din secţiunea de funcţionare    1.907.340           874.515                  45,85 

 -cheltuieli din secţiunea de dezvoltare   3.629.390         146.114                        4,03 

 

  Drepturile constatate şi ramase de incasat la data de 31.03.2021 sunt in suma 

totală de 4.075.022 lei, reprezentând impozite, taxe, amenzi si alte venituri ale bugetului local. 

 Excedentul  bugetului local pe trimestrul I anul 2021, este in suma de 2.321.245 lei. 

 

Conform contului de execuţie privind veniturile bugetului activitatilor finanţate 

integral din venituri proprii si subventii, anexa nr. 7 si 8, la data de 31.03.2021 s-au 

inregistrat : 

 

                                                                                   Prevederi         Incasari             Procent 

                                                                                  definitive         realizate                 % 

                                                                                   trim.I              trim.I                            . 

-venituri totale,din care:                                        218.830               115.464                    52,76     

  -venituri din secţiunea de funcţionare    218.830               115.464                      52,76    

                

  Conform contului de execuţie privind cheltuielile bugetului activităţilor finanţate 

integral din venituri proprii si subvenţii, anexa nr. 9 si 10, la data de 31.03.2021 s-au 

inregistrat :                                                                                     



                                                                       Credite              Plati                 Procent 

                                                                                  definitive         efectuate                 % 

                                                                                  trim.I             trim I                           . 

-cheltuieli totale,din care:                                        218.830               114.491                   52,32 

 -cheltuieli din sectiunea de functionare       218.830              114.491                     52,32 

 

Având in vedere prevederile art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie şi octombrie 

pentru trimestrul expirat si cel mai târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea, 

ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta in sedinţa publică, spre analiză şi 

aprobare de către unitaţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele doua secţiuni. 

              Apreciez oportunitatea proiectului de hotarâre privind aprobarea contului de 

execuţie a bugetului local a comunei Frumuşiţa judetul Galaţi, pe trimestrul I anul 2021 

şi supun spre dezbatere şi aprobare în sedinţă Consiliului local conform anexelor. 

                                         

 

PRIMAR, 

STOICA PARACHIV 



ROMANIA                VIZAT 

JUDETUL GALATI                         PRIMAR 

COMUNA FRUMUSITA                  Stoica Paraschiv 

PRIMAR 

COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE – Financiar contabil 

Nr. 2907/20.05.2021 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

 

             Al contabilului primariei comunei Frumusita, judetul Galati, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului activitatilor 

finantate din venituri proprii si subventii, a comunei Frumusita judetul Galati, pe 

trimestru I anul 2021 

 

              Ca urmare a depunerii situatiilor financiare la 31.03.2021 si inregistrare la Directia 

Regionala a Finantelor Publice Galati la nr. GL_TRZ_8075/28.04.2021 se solicita aprobarea 

contului de executie a bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor 

finantate din venituri proprii si subventii pe trimestru I anul 2021. 

               Conform contului de executie privind veniturile bugetului local, anexele nr.1,2 si 

3, la data de 31.03.2021 s-au inregistrat: 

                                                                                  Prevederi         Incasari             Procent 

                                                                                  definitive         realizate                 % 

                                                                                   trim.I             trim.I                            . 

-venituri totale,din care:                                         3.998.300        3.341.874                83,58      

  -venituri din sectiunea de functionare        1.907.340          1.352.008            70,88 

            -venituri din sectiunea de dezvoltare          2.090.960         1.989.866              95,16 

 

   Conform contului de executie privind cheltuielile bugetului local, anexa nr.4, 5 si 

6, la data de 31.03.2021 s-au inregistrat : 

                                                                                  Credite              Plati                 Procent 

                                                                                  definitive         efectuate                 % 

                                                                                   trim.I               trim I                           . 

-cheltuieli totale,din care:                                     5.536.730          1.020.629                 18,43 

 -cheltuieli din sectiunea de functionare    1.907.340           874.515                  45,85 

 -cheltuieli din sectiunea de dezvoltare   3.629.390         146.114                        4,03 

 

  Drepturile constatate si ramase de incasat la data de 31.03.2021 sunt in suma 

totala de 4.075.022 lei, reprezentand impozite, taxe, amenzi si alte venituri ale bugetului local. 

 Excedentul  bugetului local pe trimestrul I anul 2021, este in suma de 2.321.245 lei. 

 

Conform contului de executie privind veniturile bugetului activitatilor finantate 

integral din venituri proprii si subventii, anexa nr. 7 si 8, la data de 31.03.2021 s-au 

inregistrat : 

 

                                                                                   Prevederi         Incasari             Procent 

                                                                                  definitive         realizate                 % 

                                                                                   trim.I              trim.I                            . 

-venituri totale,din care:                                        218.830               115.464                    52,76     

  -venituri din sectiunea de functionare    218.830               115.464                      52,76    

                



  Conform contului de executie privind cheltuielile bugetului activitatilor finantate 

integral din venituri proprii si subventii, anexa nr. 9 si 10, la data de 31.03.2021 s-au 

inregistrat :                                                                                     

                                                                       Credite              Plati                 Procent 

                                                                                  definitive         efectuate                 % 

                                                                                  trim.I             trim I                           . 

-cheltuieli totale,din care:                                        218.830               114.491                   52,32 

 -cheltuieli din sectiunea de functionare       218.830              114.491                     52,32 

 

Avand in vedere prevederile art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie 

pentru trimestrul expirat si cel mai 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 unitatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni. 

              Apreciez oportunitatea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de 

executie a bugetului local a comunei Frumusita judetul Galati, pe trimestrul I anul 2021 

si supun spre dezbatere si aprobare in sedinta Consiliului local conform anexelor. 

                                         

 

Contabil, 

ALEXE ANDREEA-VIOLETA 
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R O MÂ N IA  

JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUŞIŢA 
________________________________________________________________ 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

  Privind: aprobarea contului de execuţie a bugetului local şi a bugetului instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul I, anul 2021; 
 

INIŢIATOR: 

 

PRIMAR, 

STOICA PARASCHIV 

 

AVIZE NECESARE: 

- AVIZUL COMISIILOR DE SPECIALITATE 

ALE CONSILIULUI LOCAL FRUMUŞIŢA 

( COMISIA 1, COMISIA 2, COMISIA 3); 

REFERATUL DE APROBARE AL 

PRIMARULUI COMUNEI FRUMUȘIȚA; 

- RAPORTUL DE SPECIALITATE AL 

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-

CONTABIL. 

 
 

PROIECTUL SE VA LUA ÎN DISCUŢIE LA 

ŞEDINŢA ORDINARǍ DIN:  
 

 
ESTE DE COMPETENŢA CONSILIULUI LOCAL SǍ ADOPTE HOTǍRÂREA CU 

MAJORITATEA CONSILIERILOR LOCALI ÎN FUNCŢIE (ART. 139 DIN OUG NR. 57/03.07.2019 

PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV). 

 
 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T. FRUMUŞIŢA 

CRĂCIUN DESPINA 

 
 
 
 
CONSILIERI IN FUNCŢIE =  

CONSILIERI PREZENŢI =  

CONSILIERI ABSENŢI =  

ABSENT MOTIVAT =  

ABSENT NEMOTIVAT =  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA FRUMUŞIŢA 

- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂREA  

 
 

 

Privind : aprobarea contului de execuţie a bugetului local şi a bugetului instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul I, anul 2021; 

 

 

 Inițiator: Stoica Paraschiv, primar al comunei Frumușița, județul Galați. 

 Data depunerii: înregistrat la nr. 2907/19.05.2021 

 

         

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUŞIŢA, JUDEŢUL  GALAŢI, întrunit 

în şedinţa ORDINARǍ din data de 27.05.2021, la care participă un număr de …. 

consilieri, din totalul de… consilieri în funcţie, adoptă prezenta hotărâre cu un 

cvorum de … voturi „pentru”, … voturi „împotrivă” şi …  „abţineri”. 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al iniţiatorului, Stoica Paraschiv – primar, înregistrată la nr. 

2907/19.05.2021; 

- Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil, înregistrat la nr. 

2907/19.05.2021;  

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului local 

al comunei Frumuşiţa; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului general al comunei Frumuşiţa, pe 

trimestrul I, anul 2021, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Primarul comunei Frumuşiţa se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri.  

Art. 3 – Secretarul general al comunei Frumuşiţa va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 
 

 
 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    

                       Costea Petru 

      ………………………………… 

 

 

 

 

                                                                                     Contrasemnează pentru legalitate,                                               

                    SECRETAR general delegat comună,                                                                                                                                                                                               

                                 Crăciun Despina 

                                                                        ………………………… 
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