
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal: 4121978, CP: 117005 

Tel./Fax 0248 /735005 

 

HOTARAREA NR._____  

privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al 

comunei Albestii de Arges pe trimestrul II, anul 2020 

 

Consiliul local al comunei Albestii de Arges, judetul Arges; 

Analizând: 

- Referatul de aprobare nr.3715 / 09.07.2020, al Primarului comunei 

Albestii de Arges; 

- Raportul de specialitate nr.3716 / 09.07.2020, intocmit de catre 

compartimentul de resort apartinand Aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Albestii de Arges; 

In conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.c), art.49 pct.12 din Legea 

nr.273 / 2006 privind finantele publice locale, actualizata; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3), lit.a),  art.196 alin.(1) lit.a) din 

O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul admninistrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

H O T A R A Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aproba  contul de incheiere al exercitiului bugetar al comunei 

Albestii de Arges pe trimestrul II al anului 2020, avand urmatoarele elemente: 

In trimestrul II 2020, veniturile comunei Albestii de Arges la 30.06.2020 

au fost de 4445206,70 lei, din care: 

Venituri: 

Sectiunea de functionare: 3251662,34 lei 

Sectiunea de dezvoltare: 1193544,36 lei 

Cheltuielile totale au fost in valoare de 3726401,53 lei, din care: 

Sectiunea de functionare: 2537153,99 

Sectiunea de dezvoltare: 1189247,54 

Executia bugetara la 30.06.2020 are un excedent in valoare de 

718805,17lei. 

Art.2. Primarul Comunei Albestii de Arges, prin Biroul Contabilitate va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 



          Art.3. Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege si va 

afisata pe site-ul  Comunei Albestii de Arges albestiidearges.ro pentru aducerea 

la cunostinta publica: 

- Institutiei Prefectului - judetul Arges; 

- Primarului comunei Albestii de Arges; 

- Biroului Contabilitate; 

 

                                                                                                              

Data: 16.07.2020 

 

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ                            Contrasemneaza, 

    CONSILIER LOCAL,                                        SECRETAR GENERAL, 

      Popa Petre                                                                  Isfan Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, CP 117005 , Cod Fiscal 4121978, 

Tel./Fax 0248 735005 

Nr.___ / 2020 

PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al 

comunei Albestii de Arges pe trimestrul II, anul 2020 

 

Consiliul local al comunei Albestii de Arges, judetul Arges; 

Analizând: 

- Referatul de aprobare nr.3715 / 09.07.2020, al Primarului comunei 

Albestii de Arges; 

- Raportul de specialitate nr.3716 / 09.07.2020, intocmit de catre 

compartimentul de resort apartinand Aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Albestii de Arges; 

In conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.c), art.49 pct.12 din Legea 

nr.273 / 2006 privind finantele publice locale, actualizata; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3), lit.a),  art.196 alin.(1) lit.a) din 

O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul admninistrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

H O T A R A Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aproba  contul de incheiere al exercitiului bugetar al comunei 

Albestii de Arges pe trimestrul II al anului 2020, avand urmatoarele elemente: 

In trimestrul II 2020, veniturile comunei Albestii de Arges la 30.06.2020 

au fost de 4445206,70 lei, din care: 

Venituri: 

Sectiunea de functionare: 3251662,34 lei 

Sectiunea de dezvoltare: 1193544,36 lei 

Cheltuielile totale au fost in valoare de 3726401,53 lei, din care: 

Sectiunea de functionare: 2537153,99 

Sectiunea de dezvoltare: 1189247,54 

Executia bugetara la 30.06.2020 are un excedent in valoare de 

718805,17lei. 

Art.2. Primarul Comunei Albestii de Arges, prin Biroul Contabilitate va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 



          Art.3. Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege si va 

afisata pe site-ul  Comunei Albestii de Arges albestiidearges.ro pentru aducerea 

la cunostinta publica: 

- Institutiei Prefectului - judetul Arges; 

- Primarului comunei Albestii de Arges; 

- Biroului Contabilitate; 

 

 

Data: 09.07.2020 

 

Initiator proiect,                                                                               Avizat, 

PRIMAR,                                                                   SECRETAR GENERAL, 

Popa Gabriel                                                                                   Isfan Elena 

 

 

  

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, CP 117005 , Cod Fiscal 4121978, 

Tel./Fax 0248 735005 

 

Nr. 3715/ 09.07.2020 

 

Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de incheiere al 

exercitiului bugetar al comunei Albestii de Arges pe trimestrul II, anul 2020 

 

In trimestrul II 2020, veniturile comunei Albestii de Arges la 30.06.2020 

au fost de 4445206,70 lei, din care: 

Venituri: 

Sectiunea de functionare: 3251662,34 lei 

Sectiunea de dezvoltare: 1193544,36 lei 

Cheltuielile totale au fost in valoare de 3726401,53 lei, din care: 

Sectiunea de functionare: 2537153,99 

Sectiunea de dezvoltare: 1189247,54 

Executia bugetara la 30.06.2020 are un excedent in valoare de 

718805,17lei. 

Astfel, avand in vedere cele mentionate mai sus si tinand seama de 

prevederile art.136, alin.(8) lit.a) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul 

administrativ: “ (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de: 

    a) referatul  de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, 

semnat de iniţiator” , va propun spre dezbatere si adoptare „Proiectul de hotarare 

privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al comunei 

Albestii de Arges pe trimestrul II, anul 2020. 

 

Primar, 

POPA GABRIEL 

 

 

                                           

 

 



 

         

 

 

PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal 4121978, CP 117005 

Tel./Fax 0248 / 735005 

 

NR.3716/ 07.05.2020 

 

Raport de specialitate la 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de incheiere al 

exercitiului bugetar al comunei Albestii de Arges pe trimestrul II, anul 2020 

 

In conformitate cu prevederile cu prevederile art.20 alin.(1) lit.c) : „ (1) 

Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competente şi 

responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice locale: c)urmărirea şi 

raportarea execuţiei bugetelor locale, precum şi rectificarea acestora, pe 

parcursul anului bugetar, în condiţii de echilibru bugetar; ”, art.49 pct.12: „ (12) 

În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în 

decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au 

obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către 

autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu 

excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a 

redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin 

rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:  

    a) să nu înregistreze plăţi restante; 

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori 

utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma 

plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât 

zero*).” din Legea nr.273 / 2006 privind finantele publice locale, actualizata; 

In trimestrul II 2020, veniturile comunei Albestii de Arges la 30.06.2020 

au fost de 4445206,70 lei, din care: 

Venituri: 

Sectiunea de functionare: 3251662,34 lei 

Sectiunea de dezvoltare: 1193544,36 lei 

Cheltuielile totale au fost in valoare de 3726401,53 lei, din care: 

Sectiunea de functionare: 2537153,99 

Sectiunea de dezvoltare: 1189247,54 



Executia bugetara la 30.06.2020 are un excedent in valoare de 

718805,17lei. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, va propun spre dezbatere si 

aprobare Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de incheiere al 

exercitiului bugetar al comunei Albestii de Arges pe trimestrul II, anul 2020. 

 

Inspector superior, 

Stan Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


