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PROIECT DE HOTARARE nr. 12/ 30.03.2021 

 

pentru aprobarea bugetului general  pe anul 2021 si estimarea pentru anii 2022-2024 al 

comunei Martinesti 

 

 

 Primarul comunei Martinesti, judetul Hunedoara, 

             

           Având in vedere: 

 Referatul de aprobare nr.12/30.03.2021 prezentat de dl. Botescu Adinel-Ioan, 

primar al comunei Martinesti din care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei 

hotarari pentru aprobarea bugetului general  pe anul 2021 si estimarea pentru anii 2022-

2024 al comunei Martinesti 

 

            Tinand cont de: 

 - Adresa nr. HDG_STZ 5463/19.03.2021 a Directiei Generale Regionala a 

Finanțelor Publice Timisoara, Activitatea judeteana de trezorerie și contabilitate publica 

Hunedoara în conformitate cu Decizia nr.296/2020 a Șefului Administratiei judetene a 

finanțelor publice Hunedoara 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 

și a prevederilor art. 1 alin.2, art.5.alin.1, art.8 si art. 39 din Legea nr.  273/ 2006  privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare               

            In temeiul prevederilor art.129 alin.1,alin.2 lit.b ,alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 

lit.a precum si art.196 alin.1 lit.a din  Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ    

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

         Art.1. Se aproba bugetul general pe anul 2021 si estimarea pentru anii 2022-2024 

al comunei Martinesti, la venituri în suma de 2.806,03 mii lei si estimarile pe anii 2022-

2024 conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2. Se aproba bugetul general pe anul 2021 si estimarea pentru anii 2022-2024 

al comunei Martinesti, la cheltuieli în sumă de 3.652,38 mii lei si estimarile pe anii 

2022-2024 conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.3. Se aproba lista de investitii pentru anul 2020 conform anexei 3 care face 

parte din prezenta hotarare. 



        Art.4. Se aproba utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2020 in 

suma de 846.346,01 lei pentru finantarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe 

anul 2021. 

         Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor 

prevazute de art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile și completarile ulterioare 

         Art.6.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 

Compartimentul Financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Martinesti.  

        Art.7. Prezenta hotărâre se comunică :     

 - Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora; 

 - Primarului comunei Martinesti;   

 - Compartimentului Financiar-contabil; 

 - Administratia Judeteana  a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva; 

 - Afişare la sediul Primariei comunei Martinesti; 

 - Școlii primare Martinesti       

   

          INITIATOR ,                                                                         AVIZAT, 

            PRIMAR                                                                    SECRETAR  GENERAL ,                                                                                                                    

     Botescu Adinel - Ioan                                                        Ghilea-Bran Calin-Paul    
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Nr.  12/30.03.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general  pe anul 2021 si estimarea 

pentru anii 2022-2024 al comunei Martinesti 

 

 

 

 Stimati consilieri, 

 

                  Avand in vedere prevederile Legii nr.15/2020  a bugetului de stat pe anul 2021 si 

ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, am luat in considerare Adresa nr. HDG_STZ 5463/19.03.2021 a Directiei 

Generale Regionala a Finanțelor Publice Timisoara, Activitatea judeteana de trezorerie și 

contabilitate publica Hunedoara în conformitate cu Decizia nr.296/19.03.2021 a Șefului 

Administratiei judetene a finanțelor publice Hunedoara, prin care Comunei Martinesti i-a 

fost alocata suma de: 

- 330,00 mii lei sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor;  

- 1.043,00 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 

locale;  

- 86,00 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit;  

- 374,00 mii lei sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

 Pentru anul 2021 veniturile total planificate a se realiza sunt de 2.806,03 mii lei la 

care se adauga excedentul bugetului local de la sfarsitul anului 2020 in suma de 846.346,01 

lei, cheltuielile totale planificate de 3.652,38 mii lei, rezultand un buget total la partea de 

venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza: 

Venituri total:                                                                                  2.806,03 mii lei 

- Sectiunea de functionare                                                                                             

2.684,60 mii lei 

- Sectiunea de dezvoltare                                                                                               

121,43 mii lei 

Cheltuieli total:                                                                                3.652,38 mii lei 

- Sectiunea de functionare                                                                                             

2.684,60 mii lei 

- Sectiunea de dezvoltare                                                                                               

967,78 mii lei 



conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

  Raportat la cele enunțate mai sus și în temeiul prevederilor Legii nr.15/2021 a 

bugetului de stat pe anul 2021 și a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prevederilor art.129 alin.(1), (2) litera 

b), alin.(4) lit.a) respectiv art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanţa de urgentă nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

          Fata de cele de mai sus, propun aprobarea bugetului comunei Martinesti pe anul 2021 

la venituri in suma de suma de 2.806,03 mii lei si  la cheltuieli in suma de 3.652,38 mii lei. 

        

          Supun comisiilor de specialitate si plenului Consiliului local aprobarea proiectului de 

hotarare privind  aprobarea bugetului general  pe anul 2021 si estimarea pentru anii 2022-

2024 al comunei Martinesti. 

 

 

 
 

 

PRIMAR, 
Botescu Adinel Ioan 
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                                                                       RAPORT 

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general  pe anul 2021 si estimarea 

pentru anii 2022-2024 al comunei Martinesti 
 

 

      Autoritățile administrației publice locale au competențe și responsabilități în 

elaborarea și aprobarea bugetelor locale, în condiții de echilibru bugetar, la termenele și 

potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare. 

  Bugetul general reprezintă documentul oficial de prezentare a bugetului de 

venituri și cheltuieli al oricărei autorități publice locale din România, fiind reglementat 

de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și Legea bugetului de stat pe anul 

2021 nr. 15/2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 236/09.03.2021. 

 Acesta reprezintă expresia politicilor sociale, economice, de dezvoltare etc. a 

autorității locale prin proiectele publice propuse și responsabilitățile stabilite 

ordonatorilor de credite. 

  Potrivit prevederilor art.26 alin.(2^1) din Legea nr.273/2006-Legea privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, bugetele locale se 

intocmesc si se aproba pe sectiuni, respectiv pe: 

-        Sectiunea de functionare - partea de baza, obligatorie a bugetelor, care cuprind 

veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor 

stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective. 

-            Sectiunea de dezvoltare - partea de baza, obligatorie a bugetelor, care cuprinde 

veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la 

nivel national, judetean, zonal sau local dupa caz.  

             La aprobarea bugetului general pe anul 2021 se va tine cont de: adresa HDG_STZ 

5463/19.03.2021 a Directiei Generale Regionala a Finanțelor Publice Timisoara, Activitatea 

judeteana de trezorerie și contabilitate publica Hunedoara în conformitate cu Decizia 

nr.296/19.03.2021 a Șefului Administratiei judetene a finanțelor publice prin care Comunei 

Martinesti i-a fost alocata suma de: 

- 330,00 mii lei sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor;  

- 1.043,00 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 

locale;  

- 86,00 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit;  



- 374,00 mii lei sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

  Pentru anul 2021 veniturile total planificate a se realiza sunt de 2.806,03 mii lei la 

care se adauga excedentul bugetului local de la sfarsitul anului 2020 in suma de 846.346,01 

lei, cheltuielile totale planificate de 3.652,38 mii lei, rezultand un buget total la partea de 

venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza: 

 

Venituri total :                                                                                                2.806,03 mii lei 

 

Sectiunea de functionare                                                                                   2.684,60 mii lei 

Sectiunea de dezvoltare                                                                                        121,43 mii lei 

 

Cheltuieli total :                                                                                               3.652,38 mii lei 

 

Sectiunea de functionare                                                                                   2.684,60 mii lei 

Sectiunea de dezvoltare                                                                                        967,78 mii lei 

conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezentul raport. 

 

Raportat la cele enunțate mai sus și în temeiul prevederilor Legii nr.15/2021 a 

bugetului de stat pe anul 2021 și a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prevederilor art.129 alin.(1), (2) 

litera b), alin.(4) lit.a) respectiv art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanţa de urgentă 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

     In acest sens, propunem domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare privind 

aprobarea bugetului general  pe anul 2021 si estimarea pentru anii 2022-2024 al comunei 

Martinesti. 

 

 

Responsabil  Financiar, 

  

BIRTOC ANDREI TIBERIU 

 

 
 


