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    HOTĂRÂREA NR. 325 
privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice 

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

30.06.2020 
 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui ; 

 Avand in vedere : 

• Referatul de aprobare al primarului municipiului Husi nr. 15662 

din 03.08.2020  privind aprobarea executiei bugetului local si 

bugetului  institutiilor publice finantate integral sau partial din 

venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.06.2020; 

• Raportul Direcției Economice nr.15663 din 03.08.2020; 

• Avizul  Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie 

publica locala , apararea ordinii publice, respecctarea drepturilor si 

libertatilor cetatenesti ;  

• Avizul Comisiei de studii, prognoze si programe economico-

sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

 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; art.129 alin.(4)lit.a) din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

                H O T A R A S T E: 

 

 Art.1.Se aproba executia bugetara la data de 30.06.2020, pe cele doua 

sectiuni, astfel: 

 A.BUGET LOCAL                                                 - lei  – 

a) VENITURI TOTAL ( ANEXA NR.1) 

- prevederi bugetare anuale                                      73.000.430 

- prevederi bugetare trimestriale                               46.750.490 
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- incasari realizate                                                     30.524.622 

 

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

- prevederi bugetare anuale                                     43.701.890 

- prevederi bugetare trimestriale                             24.936.570 

- incasari realizate                                                   24.588.359 

 

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

- prevederi bugetare anuale                                   29.298.540 

- prevederi bugetare trimestriale                           21.813.920 

- incasari realizate                                                   5.936.263 

 

b) CHELTUIELI TOTAL ( ANEXA NR.4) 

              -prevederi bugetare anuale                                 73.000.430 

              - prevederi bugetare trimestriale                        46.750.490 

             - plati nete                                                            27.354.514 

 

       b.1) CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE(ANEXA NR. 

5) 

- prevederi bugetare anuale                                   43.701.890 

- prevederi bugetare trimestriale                            24.936.570 

- plati nete                                                             21.931.932 

 

         b.2) CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE(ANEXA 

NR.6) 

- prevederi bugetare anuale                                   29.298.540 

- prevederi bugetare trimestriale                            21.813.920 

- plati nete                                                                5.422.582 

 

           B. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR 

FINANTATE  INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII  

                                                                                             - lei – 

a) VENITURI TOTAL ( ANEXA NR.7) 

            -prevederi bugetare anuale                                   58.689.080 

            - prevederi bugetare trimestriale                          30.972.817 

- incasari realizate                                                 26.441.615 

 

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

- prevederi bugetare anuale                                   57.974.978 

- prevederi bugetare trimestriale                           30.374.715 

- incasari realizate                                                 26.144.771 

 

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



- prevederi bugetare anuale                                         714.102 

- prevederi bugetare trimestriale                                  598.102 

- incasari realizate                                                        296.844 

 

b) CHELTUIELI TOTAL ( ANEXA NR.7) 

                -prevederi bugetare anuale                                 58.689.080 

                -prevederi bugetare trimestriale                          30.901.661 

-plati nete                                                             25.900.364                        

 

       b.1) CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE(ANEXA NR. 

8) 

- prevederi bugetare anuale                                     57.974.978 

- prevederi bugetare trimestriale                              30.374.715 

 -plati nete                                                                 25.604.416       

       

         b.2) CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE(ANEXA 

NR.9) 

- prevederi bugetare anuale                                         714.102 

- prevederi bugetare trimestriale                                 598.102 

-plati nete                                                                     295.948                 

                        

       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, 27 august 2020         

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         Contrasemnează pentru legalitate, 

         Cristinel Popa                                                             Secretar general,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


