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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 
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    HOTĂRÂREA NR. 220 
privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice 

finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 

30.06.2021 
 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere : 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 17110  

din 21.07.2021  privind aprobarea executiei bugetului local si 

bugetului  institutiilor publice finantate integral sau partial din 

venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.06.2021; 

•  Raportul Direcţiei  Economice  nr. 17111  din 21.07.2021 ; 

•  Avizul  nr. 133 din 27.07.2021 a Comisiei  juridice  şi de 

disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul  nr.88 din 27.07.2021 a Comisiei  de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice şi comerţ ; 

 In conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele 

publice, a Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale (art.49 

,  alin.12 si alin.13) , publicata in M.O. nr.618 din 18 iulie 2006,modificata si 

completata; 

 In temeiul prevederilor  art.129 alin.(4) lit.q) și art.139 alin.(3) lit.a) din 

Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

 

       H O T A R A S TE : 

 

 Art.1.Se aproba executia bugetara  la data de 30.06.2021, pe cele doua 

sectiuni, astfel: 

 A.BUGET LOCAL                                                 - lei  – 

a) VENITURI TOTAL ( ANEXA NR.1) 

- prevederi bugetare anuale                     95.460.255 
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- prevederi bugetare trimestriale             45.592.420 

- incasari realizate                                   36.664.532 

 

           a.1)VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE ( ANEXA NR.2) 

- prevederi bugetare anuale                     52.182.595 

- prevederi bugetare trimestriale             29.826.140 

- incasari realizate                                   29.621.760 

 

         a.2) VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE  ( ANEXA NR.3) 

- prevederi bugetare anuale                    43.277.660 

- prevederi bugetare trimestriale            15.766.280 

- incasari realizate                                    7.042.772 

 

b) CHELTUIELI TOTAL ( ANEXA NR.4) 

- prevederi bugetare anuale                     95.460.255 

- prevederi bugetare trimestriale             45.592.420 

             - plati nete                                                31.367.275 

 

       b.1) CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE(ANEXA NR. 5) 

- prevederi bugetare anuale                     52.182.595 

- prevederi bugetare trimestriale             29.826.140 

- plati nete                                                26.300.636 

 

         b.2) CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE(ANEXA NR.6) 

- prevederi bugetare anuale                    43.277.660 

- prevederi bugetare trimestriale            15.766.280 

- plati nete                                                5.066.639 

 

           B. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR 

FINANTATE  INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII  

                                                                                             - lei – 

a) VENITURI TOTAL ( ANEXA NR.7) 

            -prevederi bugetare anuale                    59.569.576 

            - prevederi bugetare trimestriale           31.463.430 

- incasari realizate                                  27.389.630 

       a.1)VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE ( ANEXA NR.8) 

- prevederi bugetare anuale                   59.232.096 

- prevederi bugetare trimestriale           31.191.950 

- incasari realizate                                 27.373.830 

 

    a.2) VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE  ( ANEXA NR.9) 

- prevederi bugetare anuale                        337.480 

- prevederi bugetare trimestriale                271.480 



- incasari realizate                                        15.800 

 

b) CHELTUIELI TOTAL ( ANEXA NR.7) 

             -prevederi bugetare anuale                    59.569.576 

             - prevederi bugetare trimestriale           31.463.430 

              -plati nete                                              26.398.988                       

 

       b.1) CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE(ANEXA NR. 8) 

- prevederi bugetare anuale                   59.232.096 

- prevederi bugetare trimestriale           31.191.950 

 -plati nete                                             26.398.988       

       

         b.2) CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE(ANEXA NR.9) 

- prevederi bugetare anuale                        337.480 

- prevederi bugetare trimestriale                271.480 

-plati nete                                                               0                

                        

       Art.2.  Anexele nr.1- 9   fac parte integranta din prezenta  hotarare.      

 

       Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi . 
 

 

                                                                                    HUŞI  ,  29 iulie   2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ioan Iacob                                                              Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 

 

 


