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NR.50 din 14.04.2021 
 
 

P R O I E C T  D E   H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul I al anului 2021 

 
 
 
           Văzând: 
           - Referatul de aprobare nr.11662 din 14.04.2021 a Primarului comunei Ariceştii Rahtivani prin 
care se specifică necesitatea aprobării contului de execuție al bugetului local al comunei Ariceștii 
Rahtivani, Județul Prahova pentru trimestrul I al anului 2021; 
            - prevederile art. 11 alin(2), art.49 alin(12) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
           - prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și 
completările ulterioare; 
          - prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
          - prevederile art.39 alin(1) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 
           - prevederile H.C.L. Aricestii Rahtivani nr.113/23.12.2020 privind aprobarea impozitelor și 
taxelor locale pentru anul 2021 ; 

  
 
      În temeiul prevederilor art.129 alin(1) coroborat cu alin(4) lit.a), ale art.155 alin(1) lit.c) si alin(4) lit. 
b),prevederile art. 196 alin(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019- privind Codul administrativ . 
 
  

Consiliul Local al comunei Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.  Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Aricestii Rahtivani pentru 
trimestrul I 2021, pe cele două secțiuni, conform anexei  care face parte integrantă din prezentul 
proiect de hotarâre. 
              Art. 2 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se asigură de 
către Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 
 
 
 
 

INIȚIATOR: 
                                       PRIMAR, 

                                         Gheorghe ORBU 
 
 
 
 

AVIZAT 
SECRETAR GENERAL AL U.A.T. 

Violeta-Neluta PETCU 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru 

Trimestrul I al anului 2021 
 
 

 
   
          În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea 273/2006 privind 
finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, “ordonatorii principali 
de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de 
catre autoritațiile deliberative, executia bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni, de 
funcționare și dezvoltare, în luna aprilie  pentru trimestrul I ”. 
 
                 Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei Ariceștii Rahtivani 
pentru trimestrul I al anului 2021 s-a efectuat prin Trezoreria Boldești Scăieni, prin 
evidențierea în conturi distincte a veniturilor încasate și a cheltuielilor efectuate, pe 
categorii de surse de finanțare și pe cele două secțiuni: secțiunea de funcționare și 
secțiunea de dezvoltare. 
        Secțiunea de funcționare, parte de baza obligatorie a bugetelor, prezintă situatia 
veniturilor necesare finanțarii cheltuielilor curente și plăților efectuate pâna la data de 
31.03.2021, angajate și utilizate în corelare cu veniturile încasate. 
        În ceea ce privește secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul I al anului 2021 nu 
au fost ordonantate si  efectuate  cheltuieli pentru aceasta sectiune  , intrucat bugetul 
de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Aricestii Rahtivani nu a fost aprobat 
pana la aceasta data. 
 
      În această perioadă, procesul bugetar s-a derulat în limitele creditelor bugetare 
autorizate pe fiecare categorie de cheltuieli cu respectarea prevederilor Legii 
273/2006 privind finanțele publice locale, referitoare la execuția bugetară. 
      Având în vedere cele prezentate , consider ca proiectul de hotarare este necesar 
si oportun . 
         
 

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI 
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Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru 

Trimestrul I al anului 2021 
 
            În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea 273/2006 
privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ,, în lunile 
aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în decembrie 
pentru trimestrul al IV -lea, ordonatorii principali ordonatorii principali de credite au 
obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către 
autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu 
excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona 
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară 
locală, astfel încât la sfârșitul anului:a) să nu înregistreze plăți restante;b) diferența 
dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea 
exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților 
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero ”. 
         Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei Ariceștii Rahtivani pentru 
trimestrul I al anului 2021 s-a efectuat prin Trezoreria Boldești Scăieni, prin 
evidențierea în conturi distincte a veniturilor încasate și a cheltuielilor efectuate, pe 
categorii de surse de finanțare și pe cele două secțiuni: secțiunea de funcționare și 
secțiunea de dezvoltare. 
        Secțiunea de funcționare, parte de baza obligatorie a bugetelor, prezintă situatia 
veniturilor necesare finanțarii cheltuielilor curente și plăților efectuate pâna la data de 
31.03.2021, angajate și utilizate în corelare cu veniturile încasate. 
        În ceea ce privește secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul I al anului 2021 nu 
au fost ordonantate si  efectuate  cheltuieli pentru aceasta sectiune  , intrucat bugetul 
de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Aricestii Rahtivani nu a fost aprobat 
pana la aceasta data . 
      În această perioadă, procesul bugetar s-a derulat în limitele creditelor bugetare 
autorizate pe fiecare categorie de cheltuieli cu respectarea prevederilor Legii 
273/2006 privind finanțele publice locale, referitoare la execuția bugetară. 
    Structura execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei Aricestii Rahtivani 
pe sectiunea de funcționare este prezentat in anexa la proiectul de hotarare . 
  Veniturile totale încasate la bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani la data de 
31.03.2021 sunt în sumă de 18.010.619,26 lei . 
     La partea de cheltuieli totale Primaria comunei Ariceștii Rahtivani a înregistrat 
plați în sumă totală de 2.602.173,11  lei . 
    Proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale si poate fi supus spre dezbatere 
si aprobare Consiliului Local . 

Serviciul Buget Finante si Investitii 
INSPECTOR, 
Zegheru Camelia Maria 


