
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
 H O T Ă R Â R E A    nr.  51 / 2021 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I  al anului  2021 

 

Consiliul Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara; 

Având in vedere proiectul de hotărâre nr. 56/14.05.2021, referatul de aprobare al Primarului 

oraşului Geoagiu nr.  55 /14.05.2021 prin care se propune aprobarea contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar pe trim. I anul 2021, raportul de specialitate al Compartimentului Buget, 

Financiar nr. 52/14.05.2021, avizele comisiilor de specialitate nr. 146/24.05.2021, nr. 

163/24.05.2021, nr. 180/24.05.2021; 

În temeiul prevederilor art. 49 alin. (12)  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale Legii bugetului de stat pe  anul 2020, nr. 5/ 

2020; 

Având în vedere prevederile Ordinului MFP nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, cu modificările si completările 

ulterioare;  

În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin (4) lit. “a”  si art. 139 alin. (3) lit. a din  OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T A R A S T E 
 

Art. 1 . Se aproba contul de executie al bugetului local al oraşului  Geoagiu aferent trim. I  al 

anului 2021, în structura următoare : 

 

Nr. crt.  Venituri/ Cheltuieli Valoare 

Total Venituri 

1 prevederi bugetare aprobate inițial               16.236,67 mii lei 

2 prevederi bugetare definitive        2.872,10 mii lei 

3 încasări realizate                   2.933,42 mii lei 

Venituri – Secţiunea de funcţionare 

1 prevederi bugetare aprobate inițial               10.387,22 mii lei 

2 prevederi bugetare definitive                 2.696,23 mii lei 

3 încasări realizate                   2.701,61 mii lei 

Venituri – Secţiunea de dezvoltare 

1 prevederi bugetare aprobate inițial         5.849,45 mii lei 

2 prevederi bugetare definitive                     175,87 mii lei 

3 încasări realizate              231,81 mii lei 

Total cheltuieli 

1 credite aprobate inițial      17.154,74 mii lei 

2 credite definitive                 2.958,04 mii lei 

3 plăți efectuate                   2.325,61 mii lei 

Cheltuieli – Secţiunea de funcţionare 

1 credite aprobate inițial    10.417,23 mii lei 

2 credite definitive                2.726,23 mii lei 

3 plăți efectuate                  2.096,05 mii lei 

Cheltuieli – Secţiunea de dezvoltare 

1 credite aprobate inițial       6.737,51 mii lei 

2 credite definitive          231,81 mii lei 

3 plăți efectuate            229,56 mii lei 

 



  Art. 2 . Se aproba contul  de executie al bugetului instituţiilor publice ( de subordonare 

locală) finantate integral din venituri proprii aferent trim. I al  anului 2021, in structura următoare : 

 

a) la partea de venituri 

1. prevederi bugetare aprobate inițial -                 958,65 mii lei 

2. prevederi bugetare definitive -                          227,65 mii lei 

3. încasări realizate  -                                              89.03 mii lei 

Venituri – Secţiunea de funcţionare 

1. prevederi bugetare aprobate inițial -                  950,00 mii lei 

2. prevederi bugetare definitive -                           227,65 mii lei 

3. încasări realizate  -                                               89.03 mii lei 

Venituri – Secţiunea de dezvoltare 

1. prevederi bugetare aprobate inițial -                    8,65 mii lei 

2. prevederi bugetare definitive -                             0,00 mii lei 

3. încasări realizate  -                                               0.00  mii lei 

 

b) la partea de cheltuieli 

1. credite aprobate inițial -                                 1.082,31  mii lei 

2. credite definitive -                                              264,96 mii lei  

3. plăți efectuate -                                                     82,95 mii lei  

Cheltuieli – Secţiunea de funcţionare 

1. credite aprobate inițial -                                     987,31 mii lei 

2. credite definitive -                                              264,96 mii lei 

3. plăți efectuate  -                                                    82,95 mii lei 

Cheltuieli – Secţiunea de dezvoltare 

1. credite aprobate inițial -                                       95,00 mii lei  

2. credite definitive -                                                 0,00  mii lei 

3. plăți efectuate  -                                                     0,00  mii lei 

 

Art. 3. Se aproba contul anual de execuție al veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara 

bugetului local al oraşului Geoagiu aferent trim. I al  anului 2021, în structura următoare : 

Numerar la începutul anului                                       8,13 mii lei 

1. încasări realizate -                                                  1,47 mii lei   

2. plăți efectuate -                                                       0,27 mii lei 

Numerar la sfârșitul perioadei (31.03.2021)               9,33 mii lei 

 

        Art. 4.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

      Art. 5.   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituției Prefectului jud. Hunedoara; 

- Primarului or. Geoagiu;  

- Compartimentului buget, financiar;  

- Se aduce la cunoștință publică prin afișare. 

 
Geoagiu, 27.05.2021  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

           Nyeste Iulia Elena                                                                              Secretar General 

                                                                                                                     jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 
Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 14  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 14, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar: 8 


