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 PROIECT DE H O T Ă R Â R E  nr.2/ IANUARIE 2022 

privind aprobarea executiei bugetului comunei Bira la  

                                               data de 31.12.2021  

Consiliul Local alcomunei Bira, judeţul Neamț, întrunit în şedinţa ordinară, 

având in vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 237 din 21.01.2022  al  Primarului comunei Bira;  

 - raportul nr. 238 din 21.01.2022   compartimentului contabilitate ; 

 - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al  comunei 

Bira;  

- prevederile art. 49, alin. 12 si 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor - prevederile art 129,alin(4 ),lit.a,art.139 ,alin.(1)si(3),lit.a din 

OUG 57/2019 privind codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1. Se aproba executia bugetului comunei Bira la 31.12.2021, conform anexei 1  care face 

parte integranta din prezenta hotărâre.  

       

Art.2-Compartimentul  financiar contabilitate  va duce la îndeplinire prevederile prezentei  

hotărâri. 

 

Art.3-  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate şi Instituţiei 

Prefectului-judeţul Neamţ. 

 

 

            Initiator,                                                                        Avizat, 

 

        PRIMAR                                                                 SECRETAR GENERAL, 

    EC. PETRARU DĂNUȚ                                                  DANCĂ MARIA                              
 

         JUDEŢUL NEAMT 

         COMUNA BÎRA 



         Nr. 237 DIN 21.01.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului 

comunei Bira  la 31.12.2021 

 

I. Necesitatea si oportunitatea 

 

 Prin referatul de aprobarea nr. 238 din 21.01.2021  Primarul comunei Bîra propune 

elaborarea unui proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetului comunei Bira  la 

31.12.2021. 

 In conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare: in 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 scopul de 

a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare 

bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante, iar 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. 

 

II. Legalitatea 

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform prevederilor urmatoarelor 

acte 

normative: 

- prevederile art. 49, alin. 12 si 13 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art 129,alin(4 ),lit.a,art.139 ,alin.(1)si(3),lit.a din OUG 57/2019 privind codul 

administrativ 

 

III.Consideratii de ordin economic 

- Veniturile și cheltuielile la data de 31.12.2021 sunt prezentate conform anexei nr.1 

Luând in considerare ca cele prezentate sunt necesare, oportune si legale propunem spre 

dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotărâre,  Consiliului local al comunai Bîra . 

          

             ÎNTOCMIT, 

      INSPECTOR, 

IONIȚESCU STELICĂ 

 

 

 



JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA BIRA 

NR. 237 DIN 21.01.2022 

 

 

 

Referat de aprobare 

privind executia bugetului comunei Bira la data de 

31.12.2021 

 

 

In conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, in 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 scopul de 

a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare 

bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: - să nu înregistreze plăţi restante; 

 - 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. Ca urmare, in conformitate cu 

prevederile  art 129,alin(4 ),lit.a,art.139 ,alin.(1)si(3),lit.a din OUG 57/2019 privind codul 

administrative a compartimentului contabilitate a unui proiect de hotarare pentru aprobarea 

executiei bugetului comunei Bîra la 31.12.2021. Dupa intocmirea raportului de specialitate si 

avizarea de catre comisiile de specialitate, proiectul de hotarare insotit de expunerea de 

motive a primarului comunai Bîra, raportul comisiei de specialitate si avizul comisiilor 

respective, va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Comunei Bira.. 

 

 

 P R I M A R, 

Ec. PETRARU DĂNUȚ 

 

 

 

 

 



 


