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PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 15 
privind aprobarea conturilor de execuție al bugetului general propriu  

al Comunei Braniștea la 31 martie 2020 
 

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 1406/21.04.2020; 
- raportul Compartimentului de specialitate nr. 1407/21.04.2020; 
- prevederile art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- avizul comisie de specialitate Buget-Finanțe din cadrul Consiliului Local Braniștea; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

ARTICOLUL  1  Se aprobă contul de execuție al bugetului general propriu al Comunei Braniștea la 
data de 31 martie 2020, întocmit pe cele două secțiuni – secțiunea de funcționare și secțiunea de 
dezvoltare, conform Anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum 
urmează: 

 
Secțiunea de funcționare: 
a) La venituri :                                                                                                   lei 
1. prevederi bugetare inițiale  742.090 
2. încasări realizate  723.406,52 
b) La cheltuieli: 
1. credite bugetare inițiale  742.090 
2. plăți efectuate 631.968 
Secțiunea de dezvoltare: 
a) La venituri:  
1. prevederi bugetare inițiale  2.012.078 
2. încasări realizate  389.250 
b) La cheltuieli: 
1. credite bugetare inițiale  2.012.078 
2. plăți efectuate 387.249,82 

 
 21.04.2020 
 

                                   Inițiator,                                                Avizat de legalitate 
                                    Primar,                                                            Secretar, 
                                    I. Marin                                                   Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT   DE  APROBARE 
la Proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului de execuție al bugetului general propriu 

al Comunei Braniștea la 31 martie 2020 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a 
prezenta trimestrial în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, 
execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu 
gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârșitul anului: 

- să nu înregistreze plăți restante; 
- 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. 

         În conformitate cu Legea nr. 5 a bugetul de stat pe anul 2020 și cu Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, UAT Comuna Braniștea a aprobat, prin 
Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 8 din 18.02.2020 bugetul general propriu al Comunei Braniștea 
pe anul 2020. 
         Contul de execuție la 31.03.2020 al bugetului general al Comunei Braniștea este prezentat mai jos 
după cum urmează: 
 

Secțiunea de funcționare: 
a) La venituri :                                                                                                   lei 
1. prevederi bugetare inițiale  742.090 
2. încasări realizate  723.406,52 
b) La cheltuieli: 
1. credite bugetare inițiale  742.090 
2. plăți efectuate 631.968 
Secțiunea de dezvoltare: 
a) La venituri:  
1. prevederi bugetare inițiale  2.012.078 
2. încasări realizate  389.250 
b) La cheltuieli: 
1. credite bugetare inițiale  2.012.078 
2. plăți efectuate 387.249,82 

 
        Repartizarea veniturilor și cheltuielilor în trimestrul I 2020 s-a făcut în funcție de termenele legale de 
încasare a veniturilor, de termenele și posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare și de perioada în 
care este necesară efectuarea cheltuielilor.         
         Contul de execuție al bugetului local (propriu al Comunei Braniștea) la trimestrul I 2020 este 
prezentat în anexele 1, 2 și 3.  
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         La finele trimestrului I se înregistrează o bună corelare a prevederilor bugetare cu gradul de 
încasare a veniturilor și a plăților efectuate, deschiderile de credite bugetare asigurând necesarul pentru 
efectuarea plăților în vederea funcționării în bune condiții a Primăriei Comunei Braniștea. 
 

II. Impactul socio-economic : nu e cazul 
III. Impactul financiar asupra bugetului comunei: nu e cazul 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu e cazul. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre: nu este cazul. 
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre: nu este cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale 

preconizate : nu este cazul 
VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesar și oportun proiectul de 

hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general propriu al Comunei Braniștea la 31 
martie 2020, care a fost elaborat și atașat prezentului referat. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea și supunerea lui spre aprobare. 
 
 

Primar, 
I. Marin 

 
 
 

 


