
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                        Proiect          

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul I  al 

anului 2021, bugetul de funcţionare şi bugetul de dezvoltare 

 

 Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 

 Analizând referatul de aprobare nr.2026 din 23.03.2021 a primarului comunei Coşna, 

raportul compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei, înregistrat sub 

nr._____  din ___________2021 şi: 

 - avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 

mediului şi turism din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr._____din_________2021; 

 Având în vedere prevederile  art. 11 alin. (2), art. 49 alin. (13)  din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

 Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 litera „c” din  Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin.1 și 2 litera ”b”, alin.4 litera  ”a”, art.139 alin.3 litera ”a” și art.196 

alin.1 litera ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr.555 din 05.07.2019, cu modificările și completările ulterioare; 

  

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 Art.1.Se aprobă execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, pentru trimestrul I al 

anului 2021, bugetul de funcţionare şi bugetul de dezvoltare, conform anexelor care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 

comunei Coşna, prin compartimentul financiar contabil. 

 Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei, Instituţiei 

Prefectului Judeţului Suceava pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege. 

 

 

         INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

 P R I M A R, 

Gavril Pardău 

 

                                                                              Avizat pentru legalitate, 

                                                                              Secretarul general al comunei: 

                                                                                    Mariana Ivan 

Nr.2025 din 24.03.2021  

 

   

 

 

 

 

  

       

 



  

 

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.2026 din 24.03.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 Potrivit art.49 alin.13 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, pentru  fiecare trimestru din an, şi cel târziu în decembrie, pentru 

trimestrul al patrulea, se supune aprobării execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni care 

reprezintă: execuţia celor două bugete,  bugetul de funcţionare şi bugetul de dezvoltare, pentru 

trimestrul I al anului 2021. 

 Astfel:secţiunea de funcţionare  reprezintă partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute 

la art. 1 alin. (2), cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

împrumuturilor externe şi interne, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente 

pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective. 

Veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt prevăzute la alin. (2) şi (3); din lege; 

  Secţiunea de dezvoltare reprezintă - partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 

alin. (2), cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile şi 

cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, 

judeţean, zonal sau local, după caz. Veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt prevăzute 

la alin. (4) şi (5) din lege; 

 Art.11 alin. 2 prevede că:” Toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an 

bugetar în contul unui buget aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie al bugetului respectiv. „ 

 Execuţia celor două bugete, va fi prezentată în raportul  întocmit de  Serviciul Financiar 

contabil, impozite, taxe, gestionare bunuri, asistenţă socială, administrativ, utilităţi comunale, 

transport şcolari, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Coşna, precum şi 

anexe. 

 Potrivit  prevederilor   art.136 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu 

modificările și completările ulterioare, am iniţiat un proiect de hotărâre care îl supun spre aprobare 

în consiliul local. 

  

        

PRIMAR, 

Gavril Pardău 

  

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.2027 din 23.03.2021 

 

 

 

  Către, 

                     SEF SERVICIU-COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

 

  Vă comunicăm proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite 

pe cele două secţiuni pentru trimestrul I  al anului 2021, bugetul de funcţionare şi bugetul de 

dezvoltare, cu întreaga documentație care a stat la baza elaborării acestuia, pentru care aveți 

obligația de a întocmi raportul la acest proiect de hotărâre  pe data de  26.03.2021. 

 

 

 

P R I M AR,                                                        SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Gavril Pardău                                                                                   Mariana Ivan 

 

 

 

 

Am primit azi 23.03.2021 

Proiectul  nr.2025/2021 cu documentația 

Sef serviciu 

Todașcă Claudia 

__________________________ 

 


