
 
ROMANIA 

   JUDETUL PRAHOVA 
   COMUNA ARICESTII RAHTIVANI 
  PRIMAR 
 Nr.63 din 17.05.2021 

PROIECT DE HOTARARE 
privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Aricestii Rahtivani , judetul 

Prahova pe anul 2020 
Vazand : 
-  Referatul de aprobare nr.36/13675 din 17.05.2021 a Primarului comunei Ariceştii 

Rahtivani prin care se specifică necesitatea aprobării incheierii  exercitiului bugetar al comunei 
Aricestii Rahtivani , judetul Prahova pe anul 2020 ; 

-  Hotărârea Consiliului Local al comunei Aricestii Rahtivani  nr.21 din 19.02.2020 privind  
aprobarea  bugetului  local  al  comunei  Aricestii Rahtivani    pe  anul 2020 , şi  rectificările  de 
buget efectuate în cursul anului 2020 ; 
         Având în vedere prevederile: 
 - art.  11  alin.  (2),  art.  49  alin.  (2)  , art.57 (1) si  art.  73  alin.  (3)  din  Legea  nr.  273/2006  
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- dispozițiile art.129 alin (1) coroborat cu  alin. (4) lit.a ) , ale art.155 alin(1) lit.c) si alin(4) lit. 
b), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ , cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
 - analizând execuţia bugetului local pe  anul  2020 ; 
    În temeiul prevederilor art.139 alin(3 ) si ale art. 196 alin(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019- 
privind Codul administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 
Consiliul local al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova 

HOTARASTE : 
Art.1  Se aprobă incheierea exercitiului bugetar al comunei Aricestii Rahtivani ,  pe anul 2020 
conform anexei nr.1 – venituri ( anexa nr.12 din darea de seama ) , anexa nr.2 – cheltuieli ( anexa 
nr.13 din darea de seama ) care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2  Se aproba lista de ramasita suprasolviri in suma de 2.595.111 lei conform anexei nr.3  care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3  Se aproba raportul anual  de performanta privind realizarea obiectivelor de investitii 
inscrise in lista de investitii aprobata pentru anul 2020 ,conform anexei nr.4 care face parte din 
prezenta hotarare.  
Art.4  In anul 2020 s-au  acordat bonificatii in cuantum de 661.061 lei , conform anexei nr.5 care 
face parte din prezenta hotarare. 
Art.5  In anul 2020 s-au  acordat facilitati fiscale, conform anexei nr.6 care face parte din prezenta 
hotarare. 

    Art.6 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre  Serviciul Buget Finante si 
Investitii si comunicata  institutiilor si persoanelor interesate de  secretarul general al comunei Aricestii 
Rahtivani . 

Art.7 Comunicarea prezentei hotarari autoritatilor , institutiilor si persoanelor interesate va fi 
asigurata de catre secretarul general al comunei . 

              
      INITIATOR 

      PRIMAR 
           Gheorghe ORBU 
 
        AVIZAT 
       Secretar General al Comunei  
       Violeta-Neluta PETCU 


