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Proiect de hotarare  nr. 1920 / 25.03.2022 

 privind aprobarea  situatiilor financiare si a contului de incheiere a  exercitiului bugetar pe 

anul 2021 

 

Consiliul Local al comunei Mereni, judetul Constanta intrunit in sedinta ordinara, legal 

constituita la data de 31.03.2022; 

 Avand in vedere: 

-Prevederile  articolului 9, paragraful 1 din carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg la data de 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997 pentru ratificarea 

Cartei europene a autonomiei locale , adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985; 

-Constitutia Romaniei- art. 120 si art. 121, cu modificarile  si completarile ulterioare; 

-Prevederile  art. 49, alin. (12) , art. 57, alin. (2) si alin. (4)  din Legea nr. 273 / 2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr.  82 / 1991  republicata si actualizata; 

-Prevederile Legii nr. 15 / 2021 privind adoptarea bugetului de stat pe anul 2021; 

-Prevederile  Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa la alaborarea actelor 

normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile  Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala  in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Referatul  de aprobare intocmit de catre domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni 

inregistrat sub nr. 1921  din 25.03.2022 prin care se sustine  necesitatea  adoptarii  hotararii 

privind  aprobarea situatiilor financiare si a contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 

2021; 

-Referatul compartimentului de specialitate  inregistrat la Primaria comunei Mereni sub nr.  

1710 / 16.03.2022; 

-Raportul  compartimentului  buget-finante, contabilitate inregistrat la Primaria comunei 

Mereni sub nr. 1690 / 16.03.2022; 



 In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) si alin. (3), lit. a)  , art. 129, alin. (1), , alin. (2), 

lit. b) , art. 129, alin. (4), lit. a) , art. 196, alin. (1), lit. a)  din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

SE PROPUNE: 

 

Art. 1- Aprobarea  situatiilor financiare si a contului de  incheiere a exercitiului bugetar pe anul 

2021 conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

Art. 2- Ordonatorul principal de credite  si Compartimentul buget-finante, contabilitate  

raspund de  aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art. 3- Secretarul general al comunei Mereni va comunica prezenta hotarare  institutiilor si 

persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul 

Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 

 

 

 

 

 INITIATOR                                                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

              PRIMAR                                                                                       SECREATR GENERAL 

       DUMITRU GURITA                                                                                     SERIF SIBEL 
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REFERAT DE APROBARE NR. 1921  DIN 25.03.2022 

privind aprobarea  situatiilor financiare si a contului de incheiere a  exercitiului bugetar pe 

anul 2021 

 

Urmare a  incheierii exercitiului bugetar pe anul 2021, va supun spre aprobare   situatiile 

financiare si  contul de incheiere a exercitiului bugetar  pe anul 2021 in baza proiectului de hotarare 

detaliat in raportul de  specialitate al compartimentului buget-finante, contabilitate. 

Legea nr. 273 / 2006  privind finantele publice locale stabileste principiile, cadrul general si 

procedurile  privind formarea, administrarea , angajarea si utilizarea fondurilor publice locale precum 

si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale  si ale institutiilor publice implicate in 

domeniul finantelor publice locale. Dispozitiile legii se aplica  in domeniul elaborarii, aprobarii, 

executarii si raportarii bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor , sectoarelor municipiului 

Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti, bugetelor institutiilor  finantate integral sau partial  din 

bugetul local, ale celor finantate integral din venituri proprii, bugetelor imprumuturilor interne si 

externe nerambursabile. 

Conform art. 49, alin. (12)  si alin. (13) din legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat 

si cel tarziu in decembrie pentru trimestrul  al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia  

de a prezenta , spre analiza si aprobare  de catre autoritatile  deliberative, executia bugetelor intocmite 

pe cele doua sectiuni , cu execeptia bugetului imprumuturilor exteren  si interne, cu scopul  de a 

redimensiona  cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, 

astfel incat la sfarsitul anului : 

- Sa nu inregistreze plati restante; 

-  Diferenta dintre suma  veniturilor incasate si excedentul  anilor anteriori pentru finantarea 

exercitiului bugetar curent, pe de o parte si suma paltilor efectuate si a platilor restante pe 

de alta parte sa fie mai mare  decat zero. 

 Mentionez ca pe parcursul  exercitiului bugetar , incepand de la aprobarea bugetului local si 

pana la data de 31.12.2021 s-au respectat destinatiile aprobate  in bugetul initial si in rectificarile  

ulterioare, de asemenea  toate achizitiile au fost facute in baza programului de achizitii  si a legislatiei 

privind achizitiile publice, in ceea ce priveste cheltuielile bugetare si  activitatile finantate partial din 

venituri propii si subventii. 

 Impreuna cu aparatul de specialitate s-a procedat  la incasarea veniturilor bugetului local  

folosind toate caile legale de incasara a acestora. 



 Prin executia bugetara  incheiata la data de 31.12.2021 s-a incercat sa se rezolve o parte  a 

problemelor de natura sociala si economica a comunei Mereni precum si  intocmirea de proiecte dar 

si finalizarea de obiective care sa duca la modernizarea infrastructurii locale. 

 In consecinta va rog sa aprobati proiectul de hotarare in forma  initiala. 
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DUMITRU GURITA 


