
 
HOTARAREA NR. 30 

DIN 31.05.2022 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 

bugetar pe anul 2021 

___________________________________________________________________ 

Iniţiator: GHEONEA Grigore, primarul comunei Cudalbi, judeţul Galaţi. 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 127/s/23.05.2022;_______________________ 

Consiliul Local al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.05.2022; 

Având în vedere: 

- OMFP nr.1536 din 15 decembrie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind inchiderea exercitiului bugetar al anului 2021,  

- ORDIN nr. 1568 din 21 decembrie 2021 pentru modificarea literei a) a punctului 5.7 din  

Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021, aprobate prin 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1536/2021,  

- OMFP nr. 6 din 4 ianuarie 2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale 

centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru 

completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale 

instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în 

domeniul contabilității,  

- Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice. 

 

Prevederile art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, prevederile 136 punctul 1 din Codul Administrativ. 

 

Luând act de: 

• referatul de aprobare al primarului comunei Cudalbi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

128/s/23.05.2022; 

• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cudalbi  înregistrat sub nr. 129/s/23.05.2022; 

• raportul Comisiei de specialitate agricultură, economie-finanţe, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului, turism, muncă şi protecţie socială, pentru dezvoltarea economico-

socială şi de mediu a comunei înregistrat sub nr. 130/s/23.05.2022;  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1 Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2021. 

Art.2 Secretarul general al comunei Cudalbi, jud. Galaţi va asigura transmiterea şi comunicarea 

prezentei hotărâri. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         SECRETAR GENERAL 

  DRUGAN ALEXANDRU                                                                 ALBU CONSTANTIN     
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Anexa la HCL NR. 30 DIN 31.05.2022 

Urmare a incheierii exercitiului bugetar pe anul 2021, primarul supune spre aprobarea 

Consiliului Local Cudalbi incheierea contului de executie bugetara pe anul 2021,care cuprinde la 

partea de venituri un plan definitiv de 27762050 lei  cu incasari realizate de 20721419 lei raportat la 

credite definitive in suma de 30648050 lei si  plati efectuate in suma de 20077369 lei.. 

Situaţia cheltuielilor pe capitole şi subcapitole este cea prezentată în contul de execuţie, 

eliberat de Trezoreria oraşului Tecuci si anexata prezentului proiect de hotărâre.                                                                                                             

Analizand veniturile constatam ca la  sfarsitul anului 2021 s-a incasat suma totala de 20721419 lei 

fata de un plan de 27762050 lei  ,iar pe capitole bugetare realizarile la venituri se prezinta astfel :  

 - la cap 03.02 “Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 

patrimoniul personal” am avut un plan de 16000 lei si s-a incasat suma de 18546 lei; 

             - la cap.04.02”cote si sume defalcate din impozitul pe venit”am avut un plan definitiv 

de 3217000 lei si am primit suma de 3186322 lei; 

                       - la cap. 07.02 “Impozite si taxe pe proprietate “ am avut un plan de 1274000 lei si s-a 

incasat  suma 1295883 lei; 

- la cap.07.02.01” Impozit si taxe pe cladiri de la persoane fizice si juridice  “ s-a 

incasat suma de 278820 lei fata de 322000 lei plan stabilit in buget; 

- La cap.07.02.02 “ Impozit  pe terenuri de la persoane fizice si juridice “ s-a incasat 

suma de 916785 lei raportat la 822000 lei cifra stabilita in buget; 

- La cap.16.02.02 “ Taxa pe utilizarea bunurilor sau  pe activitati- taxe auto “, am 

avut un plan de 392000 lei si  s-a incasat suma de 536366 lei; 

- La cap.16.02.03 “Taxes i tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 

functionare’’ s-a incasat suma de 122366 lei fata de un plan de 36000 lei; 

- La cap.16.02.50 “Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 

bunurilor sau pe desfasurare de activitati” s a incasat suma de 6469 lei; 

- La cap.18.02.50 “alte impozite si taxe fiscale “ s-a incasat suma de 4310 lei fata de 

16000 lei cat a fost stabilit in buget; 

- La cap.30.02.05 “ venituri din concesiuni si inchirieri” am incasat suma de 436956 

lei din planul de 70000 lei; 

- La cap.33.02”Venituri din prestari de servicii si alte activitati” din planul de 16000 

lei in anul 2021 s-a incasat suma de 10820 lei; 

- La cap.34.02”Venituri din taxe administrative.eliberari premise” s-a incasat suma 

de 25 lei; 

- La cap.35.02 “ venituri din amenzi,penalitati, confiscari” am avut un plan de 

210000 lei si s-a incasat suma de 348276  lei; 

- La cap.36.02”taxe speciale salubritate” am avut un plan de 423000 lei si s-a incasat 

suma de 320317 lei; 

De asemeni pentru acoperirea cheltuielilor propuse in buget am primit de la bugetul de stat 

sume defalcate din TVA in suma de 6982999 lei la un plan de-7079000 lei. 

   - La cap.42.02 “subventii de la bugetul de stat”  am primit  suma de  5809091 lei. 

   - La cap.43.02 “subventii de la alte administratii” am primit suma de 390080 lei; 

   - La cap. 48.02 “Sume primite de le UE in contul platilor effectuate si aferente 

cadrului financiar 2014-2020” am primit suma de 1642673 lei. 

          

 

 



La partea de cheltuieli s-a propus a se cheltui suma de 30648050 lei si s-a cheltuit suma de 20077369 

lei inscriindu-ne la 31 decembrie 2021 pe partea bugetului local, cu un excedent bugetar de 644050 

lei. 

Pe articole bugetare cheltuielile realizate pe anul 2021 se prezinta astfel: 

- la cap.51.02.01.03 “ autoritati executive “am avut un plan anual definitiv de 

3636000 lei si s-a cheltuit suma de 3421708 lei, din care cheltuieli cu salariile 

aparatului propriu suma de 2281032 lei, cheltuieli materiale suma de 655575 lei , 

de aici s-au achitat  lemnele de foc, energia electrica,telefonul,furnituri de 

birou,abonamente,obiecte de inventar, cheltuieli materiale cu caracter functional si 

cheltuieli de capital in suma de 490956 lei reprezentand  lucrari obiective “Parcare 

si grup sanitar cimitir” , Nomenclator stradal RENNS , system supraveghere video, 

pergola, licenta SQL,strategie dezvoltare ; 

- la cap.54.02 “alte servicii publice generale” am avut un plan anual definitiv de 

275000 lei si s-a cheltuit suma de 252393 lei, din care cheltuieli cu salariile in 

suma de 245990 lei  si cheltuieli materiale in suma de 6403 lei  . 

La cap.61.02.05 “ ordine publica si siguranta “ s-a cheltuit suma de 318496 lei fata 

de un plan anual definitiv de 361000 lei, din care : cheltuieli de personal 270962 lei 

si cheltuieli materiale 47534 lei, cheltuieli pentru piese de schimb , combustibil, 

reparatii si alte cheltuieli curente .  

La cap.65.02 “ invatamant” in cursul anului 2021 s-a cheltuit suma de 4379882 lei 

fata de un plan anual de 4899000 lei din care ,cheltuieli materiale 791858 lei, burse 

scolare  151746 lei ,asistenta sociala pentru copii cu CES  - 49602 lei, tichete 

sociale pentru gradinita – 16550 lei ,cheltuieli  Programe din FSE – 724755 lei,  

cheltuieli programe FEDR – 1230316 lei pentru obiectivul  “Reabilitare Liceul 

Tehnologic nr. 1”, cheltuieli de capital-  1415055 lei pentru obiectivele de investitii 

“Reparatii  corpuri de cladire  Liceul Tehnologic nr. 1 Cudalbi”, “Infiintare atelier 

brutarie Liceul Tehnologic nr 1 ”, obiective de investitii achizitionate in cadrul 

Contractului de finantare cu Ministerul Agriculturii pentru dezvoltarea liceelor 

tehnologice cu profil preponderent agricol. 

- La cap.66.02.50 “ Sanatate – Centrul de permanenta” s-a cheltuit suma de 384139 

lei ,fata de un plan anual definitiv de 550000 lei din care  la capitolul bunuri si 

servicii.-366372 lei , Programe din FSE – 8380 lei si cheltuieli de capital – 9387 lei 

pentru obiectivul “Defibrilator”. 

- La cap.67.02 “ Cultura,  recreere si religie “ s-a cheltuit suma de 855725 lei  din 

care pentru personal suma de 244938 lei, materiale  pentru curatenie ,intretinere  in 

suma de 152017 lei,  transferuri catre Asociatia de fotbal Vointa Cudalbi 2015 in 

suma  de 105732 lei, sustinerea cultelor in suma de 100000 lei  . 

- La cap.68.02 “asistenta sociala” s-a cheltuit suma de 3379676 lei ,fata de un plan 

anual def.de 3498000 lei, din care pentru asistenta sociala in caz de invaliditate 

suma de 2844914 lei si  cheltuieli  cu ajutor social pentru incalzire  in  suma de 

534762 lei.  

- La cap.70.02 “Locuinte , servicii si dezvoltare publica s-a cheltuit suma de 

1350634 lei fata de un plan anual definitiv de 1701050 lei din care: cheltuieli de 

personal 186172 lei, cheltuieli materiale si servicii in suma de 696274 lei pentru  

il.public, chelt.curente la sectorul de gospodarie comunala , cheltuieli de capital in 

suma de 337996 lei  pentru obiectivul Infiintare distributie gaze “ , obiectivul  

 

 



“Reabilitare  modernizare si eficientizare system de iluminat public” , SF 

Construire piata alimentara “, cheltuieli Programe din FSE in suma de 123873 lei, 

cotizatii ADI Dunare in suma de 6319 lei. 

- La cap.7402 “ protectia mediului, salubritate si gestiunea deseurilor”  s-a cheltuit 

suma de 4941608 lei  fata de un plan de 13509000 lei din care: cheltuieli cu 

serviciile de salubrizare - 440832 lei si 4500776 lei cheltuieli pentru canalizare si 

tratarea apelor uzate, din care cheltuieli proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile- 293891 lei pentru obiectiv “ Retea de canalizare si statie de 

epurare in comuna Cudalbi”  si  cheltuieli de capital  pentru obiectiv  “ Extindere 

retea de canalizare in comuna Cudalbi “ -4220355 lei. 

- La cap.84.02 “ drumuri si poduri “ s-a cheltuit suma de 793108 lei fata de un plan 

anual de 1145000 lei, reprezentand cheltuieli cu bunuri si servicii de intretinere si functionare 

la drumuri in suma de 256088 lei si cheltuieli de capital in suma de 537020 lei, pentru 

obiectivile “Proiectare modernizare drumuri comunale”, „Poiectare reabilitare si realizare 

trotuare”, „Modernizare infrastructura rutiera agricola”. 

Contul de executie al bugetului de venituri proprii s-a inchis la partea de venituri cu 

suma de 8431 lei si la partea de cheltuieli  cu suma de 14771 lei cheltuieli  , la capitolul 65.02. 

“Invatamant”. 

Clubul Sportiv Vointa Cudalbi 2015 a fost subventionat cu suma de 105732 lei si a fost 

utilizata pentru cheltuieli de personal -  67566 lei si cheltuieli cu bunuri si servicii- 38166 lei. 

La sfarsitul anului 2021 rezultatul executiei bugetare  de la finele anului 2020                                                                                                                                                                                                                          

cumulat cu rezultatul executiei bugetare din anul curent este in suma totala de 4023622 lei, 

suma ramasa in trezorerie la dispozitia institutiei noastre si care  va putea fi folosita  pentru 

acoperirea golurilor  temporare  de casa si pe sectiunea de dezvoltare pentru finantarea 

cheltuielilor de investitii aprobate prin hotarare de  Consiliu Local in anul 2022.                        

                                


