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HOTARAREA NR. 57 

Privind  aprobarea execuției bugetului local al comunei 

 Păușești la 30.09.2021. 

 

 

 Consiliul local al comunei Păușești,  întrunit în şedinţa  ordinară  din data 

de 04.11.2021  la care participa  un număr de 11 consilieri  din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

 Văzând că prin HCL nr.54/2021, domnul  consilier Fota Nicolae-Cristian a 

fost ales preşedinte de şedinţă; 

Luând  în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Pausesti, privind aprobarea 

execuției bugetului local la 30.09.2021, înregistrat sub nr. 6931/28.10.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate privind aprobarea execuției 

bugetului local la 30.09.2021, înregistrat sub nr. 932 /28.10.2021;  

- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat sub 

nr.6958/29.10.2021, întocmit de secretarul general al comunei; 

-  avizele comisiilor  de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub 

nr.7108/04.11.2021; 

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare 

a proiectelor actelor normative conform Legii nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica; 

In conformitate cu prevederile art.49, alin. (12) din Legea nr.273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si 

prevederile art.129, alin.(4), lit. (a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin.(3), lit. a), art.196, alin.(1), lit.a) din  O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARÂRE 

 

Art.1 Se aproba executia bugetului local al comunei Pausesti  la 

30.09.2021, conform anexei, care face parte  integranta  din prezenta hotărâre . 

Art.2 Prezenta hotarare se  va comunica  Instituţiei Prefectului - judeţul 

Vâlcea, primarului comunei Pausesti si va fi adusa la cunostinta publica prin 

afisare și publicare în Monitorul Oficial Local. 



 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 

voturi împotrivă și 0 abțineri. 
                                                                                         

     

 

                             

        Preşedinte de şedinţa                                                     Contrasemnează  

                Consilier,                                                                Secretar general, 

        Nicolae – Cristian FOTA                                              Daniela PĂLOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păușești: 04.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        JUDEȚUL VÂLCEA                      Anexa la H.C.L. nr. 57/04.11.2021 

CONSILIUL LOCAL PAUSESTI 

 
 

 

EXECUTIA BUGETULUI  LOCAL   

LA 30.09.2021 

 
 

In conformitate cu prevederile art.49, al.12 din Legea nr.273/2006 privind 

finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale 

Ordinului ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice 

nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor 

art.14, art.57 si art 76(1) din Legea 273/2006,  ordonatorii principali de credite au 

obligatia de a prezenta trimestrial, spre analiza si aprobare de catre autoritatile 

deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a 

redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel incat 

la sfarsitul anului: 

- să nu înregistreze plati restante; 

- diferenta dintre suma veniturilor si excedentul anilor anteriori utilizat 

pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor 

efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fi mai mare decat 0. 

 

 Cap.1. Executia bugetului local la 30.09.2021:  

 VENITURI: 

In anul fiscal 2021, compartimentul impozite si taxe  si-a intensificat 

actiunile  cu prioritate in urmatoarele directii : 

 - asigurarea transparentei procesului fiscal prin intermediul afisajului in 

locurile publice pentru a oferi contribuabililor informatiile necesare legate de 

determinarea bazei de impozitare , momentul platii , facilitati fiscale , sanctiuni 

si accesorii pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale ; 

 - stabilirea , urmarirea, constatarea , controlul si incasarea impozitelor si 

taxelor locale inclusiv a dobinzilor si penalitatilor de intarziere datorate pentru 

neplata in termen, precum si a amenzilor , cheltuielilor de judecata datorate de 

persoanele fizice si juridice in conformitate cu legile si hotaririle in vigoare ; 

 - înregistrarea modificarilor intervenite in registrul rol si in evidenta 

matricola a persoanelor fizice si juridice cu privire la  cladiri, terenuri, mijloace 

de transport, firme, precum si alte impozite si  taxe locale; 

 - solutionarea operativa a obiectiunilor ,contestatiilor  si plingerilor 

formulate asupra cuantumului impozitelor si taxelor; 



 - aplicarea prevederilor legale pentru stingerea creantelor datorate de 

persoanele fizice si juridice care nu achita in mod voluntar obligatiile fiscale ; 

 - solutionarea operativa si imediata a tuturor cererilor si solicitarilor 

pentru eliberarea certificatelor fiscale si a altor documente necesare instrinarii, 

ipotecarii imobilelor, terenurilor , mijloacelor de transport detinute de 

persoanele fizice si juridice. 
 Potrivit executiei agregate,  la 30.09.2021 veniturile totale s-au realizat in 
suma de    3.724.064  lei,  prevederi trimestriale cumulate in suma de 4.038.900 lei. 

  Situatia veniturilor proprii si a altor sume  pe principalele surse de venit  se 
prezinta astfel: 

Nr 
crt. 

Sursa Prevederi  
Trimestriale 
cumulate 

Incasari 
realizate 

1 Cote si sume 867000 853731 

1.1 Cote defalcate din impozitul pe 
venit 

295000 249739 

1.2 Sume alocate din cote defalcate 336000 354588 

1.3 Sume repartizate din fondul la 
dispozitia CJ 

236000 249404 

2. Impozite si taxe pe proprietate 352000 216824 

2.1 Impozite si taxe pe cladiri 156400 84896 

2.2 Impozit si taxa pe teren 186800 127021 

2.3 Taxe judiciare de timbru 8800 4907 

3. Sume defalcate din tva 2063000 2052992 

3.1 Sume defalcate din tva cheltuieli 
descentralizate 

833000 822992 

3.2 Sume defalcate din tva pentru 
drumuri 

51000 51000 

3.3 Sume defalcate din tva pentru 
echilibrare 

1179000 1179000 

4. Impozit mijloace de transport 176500 131929 

5. Alte impozite si taxe 110000 75014 

6. Venituri din concesiuni si inchirieri 41400 28720 

7. Venituri din prestari servicii 0 0 

8. Taxe extrajudiciare de timbru 800 758 

9. Venituri din amenzi 55000 43991 

10 Alte venituri 25200 18092 

11. Venituri din valorificarea unor 
bunuri 

0 0 

12. Subventii de la bugetul de stat 50000 48861 

12.1 Subventii ajutor incalzire 2000 1074 

12.2 Subventii pentru sanatate 48000 47787 

13 Alimentare din excedent 250000 250000 

 
  CHELTUIELI: 

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate si structurate avand in vedere 
asigurarea functionalitatii tututror sectoarelor bugetare si in functie de prioritati pentru 



finantarea unor actiuni si proiecte derulate in interesul comunitatii locale, respectandu-
se principiul bunei gestiuni financiare.  
 

Platile au fost efectuate in limita creditelor bugetare , pe destinatiile stabilite, 
respectandu-se reglementarile Legii 500/2002 si  OMFP nr. 1792/2002, de aprobare a 
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plată a 
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea angajamentelor bugetare şi 
legale. 

Sumele aprobate la partea de cheltuieli , prin buget, in cadrul carora s-au 
angajat, ordonantat, si lichidat plati au reprezentat limite maxime care nu pot fi depasite. 
Angajarea cheltuielilor din buget s-au facut numai in limita creditelor bugetare aprobate. 

Potrivit executiei agregate,  la 30.09.2021 s-au inregistrat plati nete in valoare 
de 3.075.160 lei, prevederi trimestriale cumulate in suma de 4.038.900 lei. 
 Pe capitole situatia se prezinta astfel: 
 

 Capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe ” 
Denumire indicatori Credite trimestriale 

cumulate 
Plati efectuate 

1. Autoritati publice si actiuni 
externe din care: 

1473200 
 

1242423 

Sectiunea de functionare: 1115750 1010117 

Cheltuieli de personal 845000 814072 

Cheltuieli materiale  270750 196045 

Plati efetuate in anii precedenti 
si rec in an curent 

13750 13719 

Sectiunea dezvoltare: 371200 246025 

Active nefinanciare 371200 246025 

 
Capitolul 61.02 „Ordine publica si siguranta ” 
Denumire indicatori Credite trimestriale 

cumulate 
Plati efectuate 

1. Ordine publica si siguranta 66500 55227 

Sectiunea de functionare: 66500 55227 

Cheltuieli de personal 61500 55227 

Cheltuieli materiale  5000 0 

 
Capitolul 65.02 „ Invatamant” 

Denumire indicatori Credite trimestriale 
cumulate 

Plati efectuate 

1. Invatamant 190000 122799 

Sectiunea de functionare: 190000 122799 

   Cheltuieli de personal 3000 2716 

   Cheltuieli materiale 130000 88407 

   Ajutoare sociale 13000 8684 

Burse  
44000 22992 

 
Capitolul 66.02 „ Sanatate” 



Denumire indicatori Credite trimestriale 
cumulate 

Plati efectuate 

I. Sanatate, din care  96500 72055 

Sectiunea de functionare: 55500 47779 

Cheltuieli de personal 49500 47779 

Cheltuieli materiale 6000 0 

Sectiunea de dezvoltare: 41000 24276 

Cheltuieli de capital 41000 24276 

 
Capitolul 67.02 „ Cultura, recreere si religie” 

Denumire indicatori Credite 
trimestriale 
cumulate 

Plati efectuate 

I. Cultura, recreere si religie din 
care: 

290000 129009 

Sectiunea de functionare: 191000 108668 

Cheltuieli de personal 42000 40662 

Cheltuieli materiale  79000 58006 

   Alte cheltuieli 70000 10000 

Sectiunea de dezvoltare: 99000 20341 

Active nefinanciare 99000 20341 

 
Capitolul 68.02 „ Asigurari si asistenta sociala” 

Denumire indicatori Credite trimestriale 
cumulate 

Plati efectuate 

Asistenta sociala  838000 798216 

Sectiunea de functionare: 842450 802620 

Cheltuieli de personal 282000 271856 

Ajutor social  560450 530764 

Ajutor social in numerar 560450 530764 

Plati efetuate in anii precedenti 
si rec in an curent 

-4450 -4404 

 

Capitolul 70.02 „ Locuinte , servicii si dezvoltare publica” 
Denumire indicatori Credite trimestriale 

cumulate 
Plati efectuate 

Servicii si dezvoltare publica, 
locuinte, mediu si ape 

351500 163804 

Sectiunea de functionare: 112500 90164 

Cheltuieli materiale  105000 85164 

Alte transferuri 7500 5000 

Sectiunea de dezvoltare: 239000 73640 

Alte transferuri 6000 1900 

Participare capital social 40000 40000 

Cheltuieli de capital 193000 31740 
 



Capitolul 74.02 „ Protectia mediului” 
Denumire indicatori Credite trimestriale 

cumulate 
Plati efectuate 

Protectia mediului 130000 98888 

Sectiunea de functionare: 130000 98888 

Apa, canal si salubrizare 130000 98888 

 

Capitolul 80.02 „ Actiuni generale economice si de munca” 
Denumire indicatori Credite trimestriale 

cumulate 
Plati efectuate 

Actiuni generale economice si 
de munca 

2000 0 

Sectiunea de functionare: 2000 0 

Prevenirea si combaterea 
inundatiilor  si ingheturilor 

2000 0 

 

Capitolul 84.02 „ Transporturi” 
Denumire indicatori Credite trimestriale 

cumulate 
Plati efectuate 

Drumuri si poduri 586200 392739 

Sectiunea de functionare: 216000 168154 

Cheltuieli materiale  216000 168154 

Sectiunea de dezvoltare: 370000 224585 

Cheltuieli de capital 370000 224585 

 
   EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL  LA 30.09.2021 
 

        Excedentul bugetului local realizat la 30.09.2021 este de 648.904,00 lei, aferent 

sectiunilor de functionare si dezvoltare; 
 
 PLATI RESTANTE: 
- La 30.09.2021 Comuna Pausesti nu inregistreaza plati restante . 

 
 
 

    Preşedinte de şedinţa                                                     Contrasemnează  

             Consilier,                                                               Secretar general, 

   Nicolae – Cristian FOTA                                               Daniela PĂLOIU 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 


