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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2 
privind aprobarea conturilor de execuție a bugetului general propriu  

al Comunei Braniştea la 31 decembrie 2020 
 

Consiliul Local al Comunei Braniştea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului Comuna Braniştea nr. 224/21.01.2021; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 225/21.01.2021; 
- prevederile art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 
- avizul comisiei de specialitate Buget – Finanțe din cadrul Consiliului Local Braniştea; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1  Se aprobă contul de execuție a bugetelor pe trimestrul IV 2020, întocmit pe cele două 
secțiuni – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform Anexelor 1, 2 și 3, părți 
integrante din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

 
Secțiunea de funcționare: 
a) La venituri :                                                                                                             lei 
1. prevederi bugetare  3.134.500 
2. încasări realizate  3.494.059,73 
b) La cheltuieli: 
1. credite bugetare  3.134.500 
2. plăți efectuate 2.721.622,13 
Secțiunea de dezvoltare: 
a) La venituri:  
1. prevederi bugetare 2.411.094 
2. încasări realizate  1.734.473,91 
b) La cheltuieli: 
1. credite bugetare 3.112.472 
2. plăți efectuate                                                                                                   2.309.034,16 

 
21.01.2021 
 

                                  Inițiator,                                                Avizat de legalitate 

                                    Primar,                                                            Secretar, 
                                    I. Marin                                                   Blăgniceanu Ionuț 
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Nr. 224/21.01.2021 
 

 

REFERAT DE APROBARE  
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general propriu 

al Comunei Braniștea la 31 decembrie 2020 
 

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

cu modificările si completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta trimestrial 
in ședința publica, spre analiza si aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe 
cele 2 secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel 
încât la sfârșitul anului:  

- Sa  nu înregistreze plăți restante; 
- Diferența dintre suma veniturilor încasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea 

exercițiului bugetar curent, pe de o parte, si suma plăților efectuate si a plăților restante, pe de alta 
parte, sa fie mai mare decât zero. 

In conformitate cu Legea nr 5 a bugetului de stat pe anul 2020 si cu Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, UAT Comuna Braniştea a aprobat, prin 
Hotărârea Consiliului Local Braniştea nr. 8 din 18.02.2020 bugetul general propriu al Comunei Braniştea pe anul 
2020. 

Contul de execuție la 31.12.2020 al bugetului general al Comunei Braniştea este prezentat mai jos după 
cum urmează: 

 
Secțiunea de funcționare: 
a) La venituri :                                                                                                             lei 
1. prevederi bugetare  3.134.500 
2. încasări realizate  3.494.059,73 
b) La cheltuieli: 
1. credite bugetare  3.134.500 
2. plăți efectuate 2.721.622,13 
Secțiunea de dezvoltare: 
a) La venituri:  
1. prevederi bugetare 2.411.094 
2. încasări realizate  1.734.473,91 
b) La cheltuieli: 
1. credite bugetare 3.112.472 
2. plăți efectuate 2.309.034,16 

 
Repartizarea veniturilor si cheltuielilor in trimestrul IV 2020 s-a făcut in funcție de termenele legale de 

încasare a veniturilor, de termenele si posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare si de perioada in care 
este necesara efectuarea cheltuielilor. 

Contul de execuție al bugetului local (propriu al Comunei Braniştea) pe trimestrul IV 2020 este prevăzut 
in anexele 1, 2 si 3. 

 

mailto:secretar@clbranistea.ro
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La finele trimestrului III se înregistrează  o buna corelare a prevederilor bugetare cu gradul de încasare 
a veniturilor si a plăților efectuate, deschiderile de credite bugetare asigurând necesarul pentru efectuarea 
plăților in vederea funcționarii in bune condiții a Primăriei Comunei Braniştea. 

 
II. Impactul socio – economic: nu e cazul 
III. Impactul financiar asupra bugetului comunei: nu e cazul 
IV. Impactul asupra reglementarilor interne in vigoare: nu e cazul 
V. Consultări derulate in vederea elaborării proiectului de hotărâre: nu este cazul 
VI. Activități de informare publica privind elaborarea proiectului de hotărâre: nu este cazul 
VII. Masuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale si funcționale preconizate: 

nu este cazul 
VIII. Concluzii, constatări si propuneri: 
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, consideram necesar si oportun proiectul de hotărâre 

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general propriu al Comunei Braniştea la 31 decembrie 
2020, care a fost elaborat si atașat prezentului referat. 

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

Primar, 
             I. Marin 
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Nr. 225/21.01.2021 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 
Privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri 

 și cheltuieli al Comunei Braniștea pentru trimestrul IV 2020 
 
 Având în vedere prevederile art. 49, alin. 12 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, 
modificată și completată  prin care ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința 
publică, spre analiza și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două 
secțiuni, în luna următoare încheierii trimestrului. În cazul de față se prezintă spre aprobare execuția 
trimestrului IV al anului 2020, conform anexelor nr. 1, 2 și 3. 
 Execuția bugetului de venituri si cheltuieli al UAT Braniştea pentru trimestrul IV al anului 2020 s-a 
efectuat prin evidențierea in conturi distincte a veniturilor încasate si a cheltuielilor efectuate, pe categorii de 
surse de finanțare si pe cele 2 secțiuni: secțiunea de funcționare si secțiunea de dezvoltare. 

Secțiunea de funcționare, parte de baza obligatorie a bugetelor, prezinta situația veniturilor necesare 
finanțării cheltuielilor curente si plățile efectuate pana la data de 31.12.2020 angajate si utilizate in corelare cu 
veniturile încasate. 

Secțiunea de dezvoltare, parte complementara a bugetului cuprinde veniturile si cheltuielile aferente 
programului investițional, in limitele angajamentelor legale si bugetare ce au fost asumate pentru acest an 
bugetar . 

In aceasta categorie, procesul bugetar s-a derulat in limitele creditelor bugetare autorizate pe fiecare 
categorie de cheltuieli cu respectarea prevederilor Legii  273/2006 privind finanțele publice locale, referitoare 
la execuția bugetara. 

Veniturile total încasate la bugetul local la data de 31.12.2020 sunt in suma de 5.228.533,64 lei, 
conform anexelor  nr. 1 si 3. 

La partea de cheltuieli totale UAT Braniştea a înregistrat plăți in suma totala de 5.030.656,29 lei, 
conform anexelor  2 si 3. 

Contul de execuție la 31.12.2020 al bugetului general al Comunei Braniştea este prezentat mai jos după 
cum urmează: 

Secțiunea de funcționare: 
a) La venituri :                                                                                                             lei 
1. prevederi bugetare  3.134.500 
2. încasări realizate  3.494.059,73 
b) La cheltuieli: 
1. credite bugetare  3.134.500 
2. plăți efectuate 2.721.622,13 
Secțiunea de dezvoltare: 
a) La venituri:  
1. prevederi bugetare 2.411.094 
2. încasări realizate  1.734.473,91 
b) La cheltuieli: 
1. credite bugetare 3.112.472 
2. plăți efectuate 2.309.034,16 
Fata de cele prezentate supunem analizei si aprobării Consiliului Local execuția bugetului de venituri si 

cheltuieli pentru trimestrul I al anului 2020, conform anexelor nr. 1, 2 si 3. 
 

   Economist, 
                                                                                    Firuț Florina 
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UAT BRANISTEA                                                                                                  ANEXA NR. 1 la Proiectul de Hotărâre nr. 2/2021         
JUDETUL MEHEDINTI 

CONT EXECUTIE 
31 decembrie 2020 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
- Venituri – 

     

 DENUMIREA INDICATORILOR COD 
PREVEDERI 
BUGETARE 

VENITURI 
REALIZATE 

 VENITURI 00.01 3.134.500 3.494.059,73 

1. 
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din 
patrimonial personal 

03.02.18 1.000 1.475,50 

2. Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 129.000 121.338,64 

3. 
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

04.02.04 212.000 202.721,28 

4. Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05 740.000 677.449,53 

5. Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 8.000 8.691 

6. Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 6.000 2.002 

7. Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 25.000 21.004 

8. Impozit pe terenuri de la persoane juridice 07.02.02.02 1.000 0 

9. Impozit pe terenul extravilan 07.02.02.03 132.000 146.977 

10. Taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru 07.02.03 1.000 564 

11 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 1.000 74 

12. 
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor municipiilor, 
sectoarelor si Municipiului București 

11.02.02 977.600 961.981,16 

13. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pt echilibrarea bugetelor 11.02.06 1.615.000 1.615.000 

14. Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice 16.02.02.01 40.000 35.972 

15. Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice 16.02.02.02 3.000 4.458 

16. Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare 16.02.03 1.000 0 

17. 
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfășurare de activități 

16.02.50 0 3191,62 

18. Alte impozite si taxe 18.02.50 15.000 12.231 

19. Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice  30.02.05.30 3.000 1.457 

20. 
Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu 
capital majoritar de stat 

30.02.08.03 500 0 

21. 
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de 
specialitate 

35.02.01.02 13.000 17.194 

22. Donații si sponsorizări  37.02.01 0 0 

23. 
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de 
dezvoltare  

37.02.03 -870.000 -381.386 

24. 
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
lemne  

42.02.34 20.400 2.487 

25. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 42.02.41 60.000 39.177 

26. 
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 
temporare de casa ale secțiunii de funcționare 

40.02.11 0 0 

 

                                    PRIMAR   CONTABIL 

 

 

 

 



UAT BRANISTEA                                                                                      ANEXA NR. 2 la Proiectul de Hotărâre nr. 2/2021 

JUDETUL MEHEDINTI 
CONT EXECUTIE 

31 decembrie 2020 
 
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

- Cheltuieli – 

 DENUMIREA INDICATORILOR 
COD 

PREV 
BUGETARE 

PLATI 
EFECTUATE 

 TOTAL CHELTUIELI DIN CARE  3.134.500 2.721.622,13 
I. AUTORITATI EXECUTIVE 51.02 1.507.050 1.302.026,02 

A. Cheltuieli de personal 10 982.000 902.144 

 - salarii de baza 10.01.01 800.800 750.833 

 - indemnizații plătite unor persoane din afara unității 10.01.12 86.000 71.241 

 - indemnizații de hrana 10.01.17 55.200 44.623 

 - vouchere de vacanta 10.02.06 16.000 15.950 

 - contribuția asiguratorie pentru munca 10.03.07 24.000 19.497 

B. Bunuri si servicii 20 525.050 400.230,02 

 - furnituri de birou 20.01.01 11.000 4.886,88 

 - material pentru curățenie 20.01.02 2.000 1.062,42 

 - încălzit, iluminat si forța motrica 20.01.03 31.000 21.424,27 

 - carburanți si lubrifianți 20.01.05 32.500 18.753,22 

 - piese de schimb 20.01.06 5.500 4.822,36 

 - posta, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08 30.000 27.702,49 

 - alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 20.01.30 120.000 82.399,80 

 - obiecte de inventar 20.05.30 500 260,01 

 - deplasări interne, detașări, transferuri 20.06.01 5.000 3.046 

 - pregătire profesionala 20.13 500 0 

 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 287.050 235.872,57 

C. 
Plăți efectuate in anii precedenți si recuperate in anul 
curent secțiunea funcționare 

85 0 -348 

 
- Plăți efectuate in anii precedenți si recuperate in anul 
curent secțiunea funcționare 

85.01.01 0 -348 

II. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 75.000 5.004,16 

A. Cheltuieli de personal 10 65.000 960 

 Indemnizații plătite unor persoane 10.01.12 65.000 960 

B. Bunuri si servicii 20 10.000 4044,16 

 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.06.01 10.000 4044,16 

III. INVATAMANT 65.02 131.100 105.491,16 

 Învățământ secundar superior 65.02.04.01 111.000 93.591,16 

A. Bunuri si servicii 20 91.000 81.725,16 

 Furnituri de birou 20.01.01 2.000 1.997,10 

 Materiale pentru curățenie 20.01.02 1.120 1.117,51 

 Încălzit, iluminat si forța motrica 20.01.03 17.980 17.971,32 

 Transport 20.01.07 16.000 6.752 

 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08 9.050 9.047,03 

 Material si prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 18.740 18.731,34 

 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 20.01.30 22.520 22.519,86 

 Deplasări interne, detașări, transferuri 20.06.01 3.590 3.589 

 Pregătire profesionala 20.13 0 0 

B. Asistenta sociala 57.02 16.000 8.626 

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 16.000 8.626 

C. Burse 59.02 4.000 3.240 



 burse 59.01.00 4.000 3.240 

 Alte cheltuieli in domeniul învățământului 65.02.50 20.100 11.900 

D. Asistenta sociala 57.02 20.100 11.900 

 Tichete de creșă si tichete sociale pentru grădinița 57.02.03 20.100 11.900 

IV SERVICII DE SANATATE PUBLICA 66.02 61.450 40.277 

A. Cheltuieli de personal 10 61.450 40.277 

 Salarii de baza 10.01.01 52.000 35.590 

 Indemnizații de hrana 10.01.17 4.400 2.724 

 Vouchere de vacant 10.02.06 1.450 1.100 

 Contribuția asiguratorie pentru munca 10.03.07 3.600 863 

V ASISTENTA SOCIALA 68.02 1.210.900 1.188.399 

 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 1.147.100 1.145.670 

A. Cheltuieli de personal 10 258.230 258.224 

 Salarii de baza 10.01.01 252.160 252.154 

 Contribuția asiguratorie pentru munca 10.03.07 6.070 6.070 

B. Asistenta sociala in caz de invaliditate 57 888.870 887.446 

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 888.870 887.446 

 Ajutor social 68.02.15.01 59.800 41.869 

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 59.800 41.869 

 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.02.50.50 4.000 860 

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 4.000 860 

VI. ILUMINAT PUBLIC SI ELECTRIFICARI 70.02 56.000 52.933,99 

A. Bunuri si servicii 20 56.000 52.933,99 

 Încălzit, iluminat si forța motrica 20.01.03 56.000 52.933,99 

VII. COLECTAREA, TRATAREA SI DISTRUGEREA DESEURILOR 74.02 93.000 27.490,80 

A. Bunuri si servicii 20 93.000 27.490,80 

 Apa, canal si salubritate 20.01.04 93.000 27.490,80 

 

                           PRIMAR                                                                                          CONTABIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
UAT BRANISTEA                                                                                                  ANEXA NR. 3 la Proiectul de Hotarare nr. 2/2021 

JUDETUL MEHEDINTI 
 

CONT EXECUTIE 
31 decembrie 2020 

 
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  

- VENITURI- 
 

 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE    

 DENUMIREA INDICATORILOR COD PREV BUGETARE VENITURI REALIZATE 

 VENITURI  2.411.094 1.734.473,91 
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04 870.000 381.386 

2. 
Finanțarea cheltuielilor de capital ale 
unităților de învățământ 

42.02.14 188.000 0 

3. 
Finanțarea Programului National de 
Dezvoltare Locala  

42.02.65 1.282.700 1.282.693,71 

4. 
Sume primite in contul plăților efectuate in 
contul curent (FEDR) 

48.02.01.01 61.000 61.000 

5. 
Sume primite in contul plăților efectuate in 
anii anteriori FEADR 

48.02.04.02 9.394 9.394,20 

6. 
Sume din excedentul bugetului local 
utilizate pentru finanțarea cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare 

40.02.14 0 0 

 
- CHELTUIELI     - 

 

DENUMIREA INDICATORILOR COD PREV BUGETARE PLATI EFECTUATE 

TOTAL CHELTUIELI DIN CARE  3.112.472 2.309.034,16 
I.Autoritati executive 51.02 30.000 27.949,07 
- Construcții 71.01.01 30.000 27.949,07 
- Mașini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 0 
II. PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIE CONTRA 
INCENDIILOR 

61.02 822.394 648.723,95 

- finanțare externa nerambursabila 58.01.02 150.000 123.579,68 
- construcții 71.01.01 672.394 525.144,27 

III INVATAMANT 65.02 258.000 63.512,75 
- construcții 71.01.01 188.000 0 
- alte active fixe 71.01.30 70.000 63.512,75 

III Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si 
dezvoltării comunale 

70.02 15.000 0 

- construcții 71.01.30 15.000 0 
IV. DRUMURI SI PODURI 

84.02 1.987.078 
1.568.848,39 

- construcții 71.01.01 1.847.700 1.464.117,97 
- alte active fixe 71.01.30 139.378 104.730,42 

 

                                PRIMAR  CONTABIL 

 
 


