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 Proiect nr. 185/85/S/2021 

  
  

Hotărârea nr…….../2021 

privind aprobarea execuţiei bugetului propriu 

al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020 

 

 

 

  Consiliul Local al oraşului Vlăhiţa; 

           Având în vedere Procesul verbal de afișare și comunicare a proiectului de hotărâre privind  

aprobarea execuției bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020, înregistrat la registratura 

Primarului orașului Vlăhița sub nr. 961/17.02.2021, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185/86/S/2021 al Primarului Orașului Vlăhița, 

iniţiată la propunerea Serviciului Economic, Raportul de specialitate nr.185/87/S/2021 al 

Serviciului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, privind execuţia bugetelor 

de venituri şi cheltuieli al unităţii administrativ teritoriale al oraşului Vlăhiţa,  

 Luând în considerare Avizul nr. 185/…./S/2021  al Comisiei de specialitate pentru activităţi 

economice, buget-finanţe al Consiliului Local al Orașului Vlăhița, 

         Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al orașului Vlăhița nr. 17/2020 privind aprobarea 

bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2020 şi al estimărilor pentru anii 2021-2023;  

 În baza prevederilor art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr.52/2003, privind transparenţa 

decizională a administraţiei publice cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.(b), alin. (4) lit. a), art.139 alin.(3) lit. a)  din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

 

Art.1. - Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020, 

conform anexei nr.1/a şi 1/b la prezenta hotărâre, care se defalcă după cum urmează: 

- la partea de venituri în sumă de 14.852.459,00 lei, din care secţiunea de funcţionare în sumă 

de 9.468.024,00 lei, iar la secţiunea de dezvoltare în sumă de  5.384.435,00  lei. 

- la partea de cheltuieli în sumă de 13.468.292,00 lei, din care secţiunea de funcţionare în 

sumă de 8.181.777,00 lei, iar la secţiunea de dezvoltare în sumă de 5.286.515,00 lei. 

Art.2. – Se aprobă contul de execuţie al Bugetului institiţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020, conform anexei nr.2/a şi 2/b, la prezenta 

hotărâre, care se defalcă după cum urmează: 

- la partea de venituri în sumă de 86.031,00 lei, secţiunea de funcţionare. 

- la partea de cheltuieli în sumă de 86.031,00 lei, secţiunea de funcţionare. 

Art.3. –Se aprobă Bilanţul pe anul 2020 şi Contul de rezultat patrimonial conform anexei nr. 

3/a şi 3/b, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. –Se aprobă excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar pe anul 2020  în suma de  3.815.979,20 lei. 



Art.5. –Se aprobă Raportul anual de performanţă, conform anexei nr.4, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art. 6. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

oraşului Vlăhiţa prin Serviciul economic. 

      Art. 7. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Primarului Oraşului 

Vlăhiţa şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.  

 

 

  Vlăhita, la 17 februarie 2021 

 
  
 
                  
                                                                                               Avizat pentru legalitate 

  Primar,      Secretar General al Oraşului Vlăhiţa, 

 LŐRINCZ Csaba                      ÜLKEI Jolán-Erika 
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                                                               Raport de specialitate nr.                /2021 

cu privire la aprobarea execuţiei bugetului propriu al 

Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020 

 
 

  În temeiul prevederilor art.136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, primind spre analiză Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei 

bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020, facem următoarele observaţii: 

 Analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului 

Vlăhiţa pe anul 2020, iniţiat de Primarul Oraşului Vlăhiţa în conformitate cu prevederile art.155 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, observăm, că obiectul 

acestuia se referă la aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020, în baza 

prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Având în vedere prevederilor art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu cele prevăzute de Hotărârea 

Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 17/2020 privind aprobarea bugetului general al Oraşului 

Vlăhiţa pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023, cu modificările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

pe baza căreia Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităților 

deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor, în 

următoarea structură: 

 a) la venituri:- prevederi bugetare inițiale; - prevederi bugetare definitive;- încasări realizate; 

 b) la cheltuieli:- credite bugetare inițiale; - credite bugetare definitive; - plăți efectuate. 

 Trimestrial și anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situații financiare asupra 

execuției bugetare, care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice. 

 Ordonatorii principali de credite au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile 

financiare anuale rapoarte anuale de performanță, în care să prezinte, pe fiecare program, 

obiectivele, rezultatele preconizate și pe cele obținute,  

 Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii 

principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative. 

 În ceea ce priveşte conţinutul proiectului de hotărâre, observăm că acesta respectă atât 

cerinţele de formă, cât şi cerinţele de fond, iar normele iniţiate prin acesta se integrează în 

ansamblul legislaţiei şi nu conţin soluţii care ar contraveni cu actele pe baza şi în executarea cărora 

urmează să fie aprobată. 

  În concluzie, ţinâd cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al 

Oraşului Vlăhiţa, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată. 

 

 

             Vlăhiţa, la 17 februarie 2021   

    
             Consilier, 

             BIRÓ Veronika 
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                                                       Referat de aprobare nr.                 /2021 

cu privire la aprobarea execuţiei bugetului propriu al 

Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020 

 

 
 În conformitate cu prevederile art.136 alin.(1)  din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta iniţiem Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020, bazându-se pe următoarele 

 

Motive: 
 

 Având în vedere prevederilor art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu cele prevăzute de Hotărârea 

Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 17/2020 privind aprobarea bugetului general al Oraşului 

Vlăhiţa pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023, cu modificările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

pe baza căreia Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităților 

deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor, în 

următoarea structură: 

 a) la venituri:- prevederi bugetare inițiale; - prevederi bugetare definitive;- încasări realizate; 

 b) la cheltuieli:- credite bugetare inițiale; - credite bugetare definitive; - plăți efectuate. 

 Trimestrial și anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situații financiare asupra 

execuției bugetare, care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice. 

 Ordonatorii principali de credite au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile 

financiare anuale rapoarte anuale de performanță, în care să prezinte, pe fiecare program, 

obiectivele, rezultatele preconizate și pe cele obținute,  

 Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii 

principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative. 

 În drept, invocăm prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2), lit. a) 

art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a Consiliului 

Local al Oraşului Vlăhiţa în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind 

aprobarea execuţiei bugetului  propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020. 

 

 

             Vlăhiţa, la  17 februarie 2021                                                           
 

                     Inițiator, 
 

                     Primar,  

                LŐRINCZ Csaba 



ORAŞUL  VLĂHIŢA                                                                                          ANEXA NR.4  

NR. 962 /17.02.2021 

  
 

 

RAPORT ANUAL DE PERFORMANŢĂ 

 

 

 

 În conformitate cu art.57. din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească 

şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de performanţă. 

Conturile de execuţie şi bilanţul contabil pe anul 2020 au fost elaborate în conformitate cu 

prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii contabilităţii nr.82/1991, 

republicată cu modificările și completările ulterioare. 

Veniturile instituţiei au fost stabilite şi încasate conform legii, iar în cazul neâncasării 

acestora la termenul legal au fost iniţiate procedurile legale prevăzute în Codul de procedură fiscală. 

Cheltuielile au fost angajate, lichidate, ordonanţate şi plătite conform cu prevederile legale şi 

în concordanţă cu prevederile Legii bugetare. 

Prevederile iniţiale au fost modificate cu ocazia rectificării bugetelor. 

Bugetul local: prevederile definitive au fost în suma de 15.451.000 lei la partea de venituri, 

iar la partea de cheltuieli au fost în suma de 17.071.000 lei. Veniturile realizate au fost în suma de  

14.852.459 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în suma de 13.468.292 lei. 

 În cursul anului 2020 au fost deschise credite din bugetul local în suma totală de: 17.071.000 

lei, din care au fost efectuate plăţi în sumă de: 13.468.292  lei, care se defalcă în felul următor: 
 

                                                                                                                        -lei- 

 Denumirea   Credite definitive    Plăţi efectuate 

Secţiunea de funcţionare :      9.949.000       8.181.777 

 -Cheltuieli de personal - I.      5.005.000       4.550.528 

 -Cheltuieli materiale -II.      3.373.000       2.481.672 

 -Fond de rezervă – V.             20.000            - 

 -Transferuri curente -VI.           50.000            47.950 

 -Asistenţă socială -IX.         977.000          845.131 

 -Burse -X.           36.000            35.107 

 -Asociații și fundații- X.           80.000            74.626 

 -Plăți efectuate în anii preced. și 

recuperate în anul curent- XIX. 

        -36.000          -33.951 

Secţiunea de dezvoltare :      7.122.000       5.286.515 

 -Proiecte cu finanțare din    

  fonduri externe nerambursabile 

  Titlul -X 

     3.300.000       2.507.424 

 -Cheltuieli de capital -XII.      3.831.000       2.788.197 

 -Plăți efectuate în anii preced. și 

recuperate în anul curent- XIX. 

          -9.000            -9.106 

 TOTAL     17.071.000     13.468.292 

  
 Plăţile au fost efectuate cu respectarea destinaţiilor stabilite. 
          
 -La activităţile finanţate din venituri proprii şi subvenţii situaţia prevederilor definitive 

şi a veniturilor realizate , respectiv a cheltuielilor efectuate se prezintă în felul următor:  
 



 -prevederile definitive la partea de venituri au fost în suma de 380.000 lei, iar venituri 

realizate au fost în suma de 86.031 lei, la partea de cheltuieli prevederile definitive  au fost în suma 

de 380.000 lei și cheltuieli efectuate au fost în suma de 86.031 lei   

 Soldul conturilor la 31 decembrie 2020 prezintă în felul următor: 

 -la active necurente avem un sold de 121.852.678 lei, şi se compune din active fixe 

necorporale, activele domeniului public şi privat al unităţii administrativ teritoriale şi active în curs 

de execuţie. 

 -la disponibilităţi existente la Trezorerie avem un sold de 3.822.948 lei, din care soldul 

existent la alte disponibități este în suma de 6.969 lei şi soldul excedentului anual  existent la 

sfârşitul anului 2020 a fost în suma de 3.815.979 lei. 

 -garanţia reţinută de la gestionari conform Legii nr.22/1969 la sfârşitul anului a fost în sumă 

de 8.859 lei. 

 Situaţia creanţelor bugetului general consolidat prezintă în felul următor: 

 -la sfârşitul anului 2020 avem un sold de 2.930.216 lei, care se defalcă în felul următor pe 

surse de finanţare : 

 -bugetul local: 1.691.468 lei, suma reprezintă veniturile neîncasate la sfârșitul anului din 

impozite şi taxe, taxe speciale, la instituțiile de învățământ la alte decontări între instituții avem 

suma de 1.238.748 lei. 

 -activităţile finanţate din venituri proprii şi subvenții : 2.843 lei , suma care reprezintă 

debitorii restanți la finele aanului. 

 -la materiale avem un sold de 73.447 lei, acestea fiind diferite materiale consumabile şi 

combustibil, 

 -la obiecte de inventar avem un sold la sfârşitul anului în suma de 2.281.310 lei.  

  Situaţia datoriilor prezintă în felul următor:  

 -Datoria către furnizori a fost în suma de : 4.907 lei, iar datoria către decontări cu salariaţii, 

decontări cu bugetul statului, decontări privind asigurările sociale, respectiv contribuţia pentru 

şomaj a fost în sumă de : 409.891 lei, reprezentând salariile pe luna decembrie, cu contribuţiile 

aferente. 

 Bilanţul contabil a fost întocmit pe baza bilanţului contabil ale Instituţiilor publice din  

Oraşului Vlăhiţa şi pe baza balanţei de verificare al Orașului Vlăhița din 31 Decembrie 2020.  

 

 

 

 

            Primarul Orașului Vlăhița                                CONSILIER 

                LŐRINCZ Csaba           BIRÓ Veronika 

 

 

 

 

 

 


