
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.2.090/21.04.2020

  P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local centralizat

al comunei Aluniş pentru anul 2019

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

    Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr. ......... din .........;
- Raportul de specialitate întocmit de  biroul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate  al Primarului comunei Aluniş  nr. ...... din .............;
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului
Local Aluniş;
- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea
ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local
Aluniş ;
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi
sportive  şi agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Prevederile   art. 57, alin. (1)  al  Legii finanţelor publice locale nr.273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2) litera b) şi  alin.(4) litera a)
din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind  Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.- Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului local  al comunei
Aluniş pentru anul 2019, astfel:

A. La venituri lei
1) prevederi bugetare aprobate iniţial                    3.807.000
2) prevederi bugetare definitive                             5.197.000
3) încasări realizate                                                4.851.974

B. La cheltuieli lei
1) credite bugetare aprobate iniţial                        3.996.000
2) credite bugetare definitive                                 5.386.000
3) plăţi efectuate                                                     4.885.598

            Deficitul bugetului local  pe anul 2019                              36.624



Art. 2.- Detalierea conturilor de încheiere a execuţiei bugetare pe anul 2019
este prezentată în anexele 1-2, ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
      specialitate al Primarului;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
      Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei.

             Iniţiator
               Primar,

               Iulian-Cristian Bîgiu

            Nr. 24
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



releROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR
Nr. 2090/21.04..2020

REFERAT  DE  APROBARE
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului anual de execuţie al

bugetului local centralizat al comunei Aluniş pentru anul 2019

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

aprobarea contului anual de execuţie al
bugetului local centralizat al comunei Aluniş pentru anul 2019

în susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare:

În conformitate cu art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre
aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, contul anual de
execuţie a bugetului local în următoarea structură:

a) la venituri: prevederi bugetare iniţiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate;
b) la cheltuieli: prevederi bugetare iniţiale, prevederi bugetare definitive, plăţi efectuate.

Contul anual de execuţie al bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019, se prezintă
astfel:

A.La venituri                                                                      lei
1) prevederi bugetare aprobate iniţial                    3.807.000
2) prevederi bugetare definitive                             5.197.000
3) încasări realizate                                                4.851.974

B. La cheltuieli                                                                   lei
1) credite bugetare aprobate iniţial                        3.996.000
2) credite bugetare definitive                                 5.386.000
3) plăţi efectuate                                                     4.885.598

            Deficitul bugetului local  pe anul 2019                                  33.624

Veniturile bugetului local s-au realizat în anul 2019, în procent de 93,06%, iar cheltuielile
în procent de 90.71%, faţă de programul aprobat.

Supun spre aprobare Consiliului local următorul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Iulian-Cristian Bîgiu



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
SECRETAR

A V I Z
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului anual de execuţie al

bugetului local centralizat al comunei Aluniş pentru anul 2019

În temeiul art. 243, alin.(1), lit.a) al Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2019

privind Codul administrativ, acord aviz favorabil  proiectului de hotărâre privind

aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local centralizat al comunei

Aluniş pentru anul 2019.

Secretarul   general al comunei Aluniş
                                                 Marilena Constantinoiu



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

COMUNA ALUNIȘ
Telefon/fax 0244248052, e-mail
contabilitate@primariaalunis.ro

Nr. / J’I'Â 2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local 
centralizat al comunei Aluniș pentru anul 2019

în conformitate cu art.57,alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:« Ordonatorii principali 
de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 
31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art. 1 
alin. (2), în următoarea structură:
a) la venituri: - prevederi bugetare inițiale;

- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;

b) la cheltuieli:- credite bugetare inițiale;
- credite bugetare definitive;
- plăți efectuate. », propun spre aprobare contul de execuție al 

bugetului local centralizat al comunei Aluniș pentru anul 2019, pe cele două secțiuni 
conform anexelor nr.l și 2.

Veniturile totale prevăzute în anul 2019 în sumă de 5.197.000 lei au fost încasate 
în procent de 93,36%, respectiv 4.851.974 lei.
Veniturile secțiunii de funcționare au fost încasate în procent de 96,06%, respectiv 
3.311.920 lei, față de prevederile în sumă de 3.447.650 lei.Acest fapt se datorează 
neîncasării impozitelor și taxelor locale la nivelul matricolei din anul current, lista de 
rămășiță fiin în sumă de 149.027 lei.
Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost încasate în procent de 88,03%, respectiv 
1.540.054 lei, față de prevederile în sumă de 1.749.350 lei.

Cheltuielile totale prevăzute în anul 2019 în sumă de 5.386.000 lei au fost 
realizate în procent de 90,71%, respectiv 4.885.598 lei, datorită faptului că obiectivele 
de investiții prevăzute a fi finanțate în cadrul secțiunii de dezvoltare nu au fost 
executate în totalitate, cheltuielile aferente neputând fi efectuate decât în procent de 
82,43%.

mailto:contabilitate@primariaalunis.ro


Cheltuielile secțiunii de funcționare au fost realizate în procent de 95,36%, 
respectiv 3.287.852 lei, față de prevederile în sumă de 3.447.650 lei.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost realizate în procent de 82,43%, 
respectiv 1.597.746 lei, față de prevederile în sumă de 1.938.350 lei.

Urmare a celor expuse mai sus, propun aprobarea contului de execuție al 
bugetului local centralizat al comunei Aluniș pentru anul 2019 în următoarea structură:
a) la venituri: - prevederi bugetare inițiale - 3.807.000 lei;

- prevederi bugetare definitive - 5.197.000 lei;
- încasări realizate - 4.851.974 lei;

b) la cheltuieli:- credite bugetare inițiale - 3.996.000 lei;
- credite bugetare definitive - 5.386.000 lei;
- plăți efectuate - 4.885.598 lei.

Deficitul bugetului local la data de 31.12.2019 este de 33.624 lei, fiind acoperit din 
fondul de rulment constituit în anii anteriori.

Șef birou financiar-contabilitate 
Nicoleta-Cristițift Niță


































































































