
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare 

ale bugetului local al comunei în trimestrul I pe anul 2017 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         având în vedere temeiurile juridice respectiv prevederile: 
a) art. 36 alin. (4) lit. a) raportate la cele ale art. 63 alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. (4) lit. b)  
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
b) art. 11 alin. (2), art. 49 alin. (12) şi (13) şi art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
         analizând execuţia bugetului local pe trimestrul  I anul  2017,  

ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.30 din 30 martie 2017, 
privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017. 

luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.2904/20.04.2017; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr. 2906/20.04.2017; 
c)raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art.1. - Se aprobă execuţia bugetului local al comunei Cornu, la finele trimestrului I pe 
anul 2017, pe secţiuni, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
 

-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv Direcţia pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, doamna Daniela CHIŢU, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Nicolae ZIDARU 
            

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                         SECRETARUL COMUNEI,  

                                                                                                          Daniela IANCU 
Cornu,  27 aprilie  2017 
Nr. 34 
 
 

http://www.primariacornu.ro/


 
 
 
COMUNA CORNU                                                                   Anexa  la HCL nr.34/27.04.2017 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL    
 
                                                              

CONT  EXECUŢIE buget local trim. I .2017 
 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

1. VENITURI           
                                                                                                                                                 lei 

Nr. 
Crt. 

Denumire cont Cont Prevăzut la 
31.03.2017 

Realizat la 
31.03.2017 

 TOTAL  1167700 2188368 
1 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 624000 623517 
2 Impozit pe venitul din transferul proprietatilor 

personale 
03.02 20000 19099 

3 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 591000 777834 
4 Sume defalcate din TVA 11.02 627000 627000 
5 Taxa hoteliera 12.02.07 0 0 
6 Taxe pentru utilizarea bunurilor 16.02 90500 116733 
7 Alte impozite si taxe 18.02 500 59 
8 Venituri din proprietate 30.02 0 31625 
9 Venituri din recuperarea chel.judecata, imputatii 33.02 500 185 
10 Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe 34.02 6000 4510 
11 Amenzi, penalitati, etc 35.02 25300 32614 
12 Diverse venituri 36.02 0 0 
13 Donatii si sponsorizari 37.02.01 0 0 
14 Varsaminte din sectiunea functionare pentru 

sectiunea de dezvoltare 
37.02.03 -818100 

 
-45000 

15 Subventii de la bugetul de stat 42.02 1000 192 
16 Subventii de la alte administr. 43.02 0 0 
 

2. CHELTUIELI 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire capitol Capitol Prevăzut la 
31.03.2017 

Realizat la 
31.03.2017 

 TOTAL  1167700 1038522 
1 Autorităţi publice 51.02 304000 284630 
2 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02 0 0 
3 Alte servicii publice generale 54.02 0 0 
4 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 44500 31621 
5 Invatamant 65.02 341000 313857 
6 Cultura, recreere si religie 67.02 107950 65187 
7 Asigurari si asistenta sociala 68.02 249000 233715 
8 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 76250 68337 
9 Protectia mediului 74.02 0 0 
10 Agricultura, silvicultura, piscicultura 83.02 0 0 
11 Transporturi(drumuri) 84.02 45000 41175 
 
 
 
 
 



 
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
1. VENITURI                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                         lei 
Nr. 
Crt. 

Denumire cont Cont Prevăzut la 
31.03.2017 

Realizat la 
31.03.2017 

 TOTAL  818100 45000 
2 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02 818100 45000 
3 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 0  
 
 
 
 
 
 
2. CHELTUIELI 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire capitol Capitol Prevăzut la 
31.03.2017 

Realizat la 
31.03.2017 

 TOTAL  818100 41877 
1 Autorităţi publice 51.02 0 0 
2 Invatamant 65.02 0 0 
3 Cultura, recree si religie 67.02 195260 0 
4 Asigurari si asistenta sociala 68.02 0 0 
5 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 0 0 
6 Protectia mediului 74.02 100000 0 
7 Transporturi (drumuri) 84.02  522840 41877 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolae ZIDARU 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                    SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                                    Daniela IANCU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR                                                                                                      Nr. 2904/20.04.2017 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind aprobarea aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi 
secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I pe anul 2017 

 
 
 
Art.49, alin.(12) din legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede că Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta 

trimestrial, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia 

bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu 

gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi restante. 

Având în vedere aceste articole, coroborate cu prevederile art.63 alineat (4) lit. b,  din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care prevede ca atribuţie a primarului întocmirea proiectului bugetului local şi a 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe care le supune aprobării consiliului local, s-a 

întocmit contul de execuţie la sfârşitul trimestrului I pentru anul 2017 şi  a fost elaborat prezentul 

proiect de hotărâre pe care îl supun spre analiză şi aprobare Consiliului Local.  

 
 

 
PRIMAR, 

Cornel NANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA     
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURLOR ADMINISTRATIVE 
BIROU BUGET LOCAL                                                                           Nr. 2906/20.04.2017 

 
 
 

R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E  
privind execuţia bugetului local pe cele două secţiuni la sfârşitul  

trimestrului I  2017 
 
 
 
 În conformitate cu art. 49 , alin.12 din Legea 273 /2006 privind finanţele publice locale 
cu modificările şi completările ulterioare care prevede -«  Ordonatorii principali de credite au 
obligatia de  a  prezenat în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 
deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului 
împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul 
de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locaă, astfel încât la sfârşitul anului : să nu 
se înregistreze plăţi restante ; diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor 
anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte şi suma plăţilor 
restante , pe de alta parte , să fie mai mare decât zero. », se propune spre aprobare contul de 
execuţie al bugetului local al comunei Cornu , pe cele două secţiuni la data de 31.12.2016. 
        
            Veniturile totale prevăzute în bugetul local 2017 pentru trimestrul I, sunt în sumă de 
1.985.800  lei iar cheltuielile sunt în sumă de 1.985.800 lei. 

Veniturile şi cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale, nu s-au 
înregistrat depăşiri la capitolele de cheltuieli şi nu au fost efectuate plăţi fără repartizări în 
capitole bugetare şi deschideri de credite. 

Din analiza contului de executie la data de 31.03.2017 s-au constatat urmatoarele : 
- veniturile  au fost realizate in procent de 112,47% iar cheltuielile in procent de 54,41%. 

Veniturile incasate au depasit prevederile pentru trimestrul I, deoarece mare parte din 
contribuabili au platit impozitele pana la data de 31.03.2017, beneficiind astfel de reducerea de 
5%.  

Cheltuielile nu au fost realizate la nivelul prevederilor deoarece o parte din lucrările sau 
serviciile pentru care au fost prevăzute sume în trimestrul I din anul 2017, nu au fost executate în 
totalitate. 

 
Proiectul de hotărâre iniţiat îndeplineşte cerinţele de necesitate, oportunitate şi legalitate 

pentrtu a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local al comunei Cornu. 
 

 
Director executiv,                                                  Inspector, 

        Daniela CHIŢU                                                   Irina BARBU 
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