
    ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL  LOCAL BRANESTI 

 

                                                    

 

 HOTARARE 

 

 

Cu privire la aprobarea contului anual de executie al bugetului local al  comunei Branesti, 

 pe anul 2021 

 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA 

 

 

AVAND IN VEDERE: 

 

 

- referatul de aprobare al primarului comunei Branesti nr. 1908 din 24.03.2022; 

- raportul compartimentului contabilitate nr.1909 din 24.03.2022; 

- prevederile art.57alin.(1) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021 

- prevederile art.129 alin. ( 4)  litera “a”, art.196 alin.(1) litera a din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

- raportele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul cnsiliului local 

    In temeiul art.139 si art.243 lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificari si completari ulterioare; 

 

 HOTARASTE 

Art.1 Se  aproba contul anual de executie al bugetului local al comunei Branesti, pe anul 

2021: 

1. la partea de venituri :  

 

- prevederi bugetare initiale  6.134.000 lei 

- prevederi bugetare definitive 7.161.000 lei 

- incasari realizate 7.220.356 lei 

 

2. la partea de cheltuieli 

 

credite bugetare initiale 6.896.000 lei 

credite bugetare definitive 7.923.000 lei 

plati efectuate 6.180.197 lei. 



Detalierea veniturilor  pe surse de venit si cheltuielior  pe capitole,titluri, articole si alineate se 

regaseste  in anexele 1 si 2. 

 

Art.2 Cu aducerea la indeplinire se obliga primarul ,compartimentul contabilitate –buget si se 

va comunica ,conform legii,prin grija secretarului u.a.t Branesti. 

Nr. 15 

Data 30.03.2022 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                               

CONTRASEMNEAZA, 

      -consilier local-                                                                              -secretar general comuna- 

      Coman Sorin                                                                                       jr Florentina   OPREA 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR. ....../............1 

 

Nr. crt. Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

0 1 2 

1 Adoptarea hotărârii1) simplă s-a făcut cu majoritate 

calificatăo absolută o 2 

....../....../............ 

2 Comunicarea către primar2) ....../....../............ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului3) ....../....../............ 

4 Aducerea la cunoştinţa publică4) +5) ....../....../............ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4) 

+5) 

....../....../............ 

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 

juridice7), după caz 

....../....../............ 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

1)Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 

simplă, după caz. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în 

cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi 

din numărul consilierilor locali în funcţie." 

2)Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 

3)Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ..... 

4)Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei." 

5)Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor...cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face 

în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 
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6)Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică." 

7)Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează." 

 

 

 


